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FORORD
Det er gått ett år siden streiken på Zinken. På det
siste streikemøtet fikk vi som satt i streikekomiteen
i oppgave å lage ei hvitbok om streiken, ei bok som
bygde på våre egne erfaringer og på vedtak fra
streikemøtene.
Vi vil overfor alle som har venta på denne hvitboka, beklage at den ikke er kommet før. Men boka
har krevd mye undersøkelser, diskusjoner og
skrivearbeid. Dessuten har vi jobba etter fem ulike
skiftplaner. Men nå er endelig boka her - og vi tror
den fortsatt er viktig og aktuell.
Etter streiken har det nemlig kommet på trykk
mange slags versjoner av denne streiken. Det aller
meste av dette er skrevet av ulike motstandere, og
har hatt til hensikt å skremme folk fra åta i bruk
streikevåpenet.
Det har lenge vært på tide at vi som sto i spissen
for denne streiken, skriver denne historia sjøl. Dette
er den første samla framstillingen av hva som
virkelig skjedde før, under og etter streiken. Og
boka er et svar på forskjellige anklager og angrep
som har blitt retta mot streiken og mot oss.
Vi har også slått fast våre viktigste lærdommer.
Vi har forsøkt å gå grundig til verks idette arbeidet,
slik at boka kan bli til nytte også for ettertida, både
for oss og for andre.
.
Ikke minst har vi funnet grunn til å behandle et
hefte som SV har gitt ut og spredd utover store deler
av landet. Heftet heter: «Norzink-konflikten - erfaringer fra en arbeidskamp 1976». Dette heftet
bygger ikke på våre erfaringer. Gjennom hvitboka
vår vil vi vise at SV-heftet inneholder en lang rekke
usannheter og falske påstander, som står i direkte
motstrid til fakta, vedtak fra streikemøtene og våre
lærdommer, Heftet framstiller streiken som et feilgrep og offer for manipulasjoner, og prøver å få
leserne til åta avstand fra hele streiken. Vi vil avvise dette heftet som en ubrukelig oppsummering av
streiken, og som et angrep på oss som var i streik og
alle dem som støtta oss vilkårsløst.
Noen vil kanskje hevde at vi har tatt for hardt i
når vi har behandla SV's hvitbok. Flere av oss
mener at vi kunne ha tatt enda hardere i.
Vi vil i dette heftet prøve å svare på en del spørsmål: Hvilke lærdommer høsta vi? Hvem var våre
venner og hvem var våre motstandere under
streiken? Hvilke feil gjorde vi? Hvordan kunne vi
gjort det bedre? Hvorfor måtte vi gå tilbake til arbeidet? Hva oppnådde vi? Varstreiken en seier eller
et nederlag? Hva skjedde etter streiken?
Under streiken var det hele tida snakk om å reise
kampen mot bedriftens overgrep i form av et nulltilbud - eller å bøye seg og godta bedriftens premisser. Vi vil prøve å få fram hvordan de to linjene i
fagbevegelsen viste seg under og like etter streiken.
Vi vil spesielt komme inn på hvordan et lite mindretall i fagforeninga gikk ut i spissen for å knekke
streiken.
Vi er likevel ikke ute etter å «henge ut» enkeltpersoner. Om vi trekker fram enkelte hovedpersoner
under streiken, er det for å vise hva de sto for og hva
de gjorde mens kampen pågikk.
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Vi finner også all grunn til å behandle partiers innsats i forbindelse med streiken - spesielt partier
som kaller seg for arbeiderpartier. På forskjellig
vis engasjerte de seg i skrift og tale på den ene eller
den andre sida. Disse lærdommene har vi viet en del
plass . - uten at boka dermed kan kalles partipolitisk. De aller fleste som satt i streikekomiteen er
partipolitisk uavhengige - og vi har hele tida stått
sammen om å forsvare streiken på tvers av ulike
partisympatier.
De aller fleste medlemmene i den tidligere
streikekomiteen har vært med på å behandle denne
boka, med unntak av to som har slutta på Zinken og
to som frivillig trakk seg ut av streikekomiteen etter
få dagers streik pga. arbeidspresset. Alle har ikke
tatt stilling til hvert eneste ord i boka, men vi er
enige om alle hovedsaker og konklusjoner.
Vi vil oppfordre til diskusjon og kritikk av denne
boka, med sikte på å gjøre oppsummeringen av
streiken ennå bedre.
Denne boka kommer ut i en tid da undertrykkingen øker i omfang, både på Zinken og på andre arbeidsplasser. Stadig flere finner seg ikke i utviklingen. Denne boka er ment både som et forsvarsskrift for streiken, og et kampskrift for ettertida.
Odda, oktober 1977
Medlemmer av den tidligere streikekomiteen på
Zinken

Et overskudd av salget av denne hvitboka vil gå
direkte inn i Kampfondet på Zinken, som vi oppretta
etter streiken. Hvitboka kan bestilles fra:
Jan Nordli, Røldalsveien 89A, 5750 Odda.

På forsida har vi brukt dette symbolet. Det er bed riftsemblemetJ til Zinken.
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Lærdommene fra disse streikene har blitt
grundig oppsummert både med intervjuer med
talsmenn fra streikekomiteene i Klassekampen og gjennom hvitbøker (Vi tenker her
ikke på SV's hvitbok om Zinken-streiken).
Derfor er vi uenig med SV når de skriver i
hvitboka si:

Kampåret
1976
I 1976 var .det ei. vedvarende bØlge av
store og små streiker. Streiken på Zinken
var en av nesten 50 lovlige og ulovlige
streiker. Tilsammen vel 20000 lønnstakere
var ute i aksjon.
Dette var sjølsagt et hardt slag for
kapitalistklassen,_ og de er nødt for å bortforklare årsaken til dette, og prøve og
skremme arbeidsfolk fra åta streikevåpenet
i bruk. Det skjer i første rekke gjennom
simpel AKP-hets og p!stander om streik for
streikens skyld. ·
Men sannheten er en ganske annen, og
borgerpressa får større og større problemer med å skjule den.
Hvorfor blif det streik?
De fleste av streikene som har vært i
den siste tida, har dreidd seg om lønnskrav.
De har kommet som en reaksjon på kombioppgjøret, den største gavepakka , til
monopolkapitalen etter krigen.
Flere aksjoner og streiker retter seg
mot usaklige og politiske oppsigelser .. •
mot trusler om nedlegging av arbeidsplasser og mot allslags trakassering fra
kapitalistklassen. Og en del grupper har
vært nødt til åta i bruk streikevåpenet
for et krav som er "garantert" i lovverket:
· retten t i l å fagorganisere seg, og retten
til å opprette tariffavtale. Og endelig
har grupper av arbeidsfolk (også på Zinken)
vært nødt til å gå til politisk streik mot
LO-ledelsen eller forbundsledelsen i tilfeller der disse har gjort jobben for NAF
ved suspensjoner eller eksklusjoner~
Streikene den siste tida har vært prega
av bredde, både når det gjelder krava, og
at de har omfatta stadig flere grupper i
samfunnet (f.eks. fremmedarbeidere, tekniske funksjonærer, bankfunkajonærer o.l.).
Mange av streikene har også fått politiske
perspektiver utover kampen for kravene
(f.eks. gjennom trygdenekting, bruk av
politi o.l.).

De streikene som har forekommet de siste årene har
for det meste vært enkeltstående begivenheter som er
oppstått uavhengig av hverandre. Enhver streik vil alltid
utløse ringvirkninger og en viss bevegelse den tid den
pågår, uten at vi dermed kan si at de inngår i en omfattende streike-bevegelse. Streikene det siste året har ikke
utløst noen slik radikaliserende kampbevegelse i arbeiderklassen. Det har ikke skjedd noen overføringer av erfaringer fra den ene streikekampen til ·den andre.

For det første oppstår ikke streiker
fo·r "streikens egen skyld" .eller"pga. manipulasjoner fra AKP" •. Streikene · har e:r:i felles årsak. De springer ut av den daglige
·
klassekampen rundt om på arbeidsplassene.
Qaglig skjer det angrep på ar~eidsfolks
iønns- og arbeidsforhold og pa de demokratiske retter. Stadig fler finner seg ikke
i å bli tråkka på, ulminga Øker, og der
noen våger å gå i spissen, bryter det
fram streik.
·
·For det andre gjelder en streik ikke
bare de som har lagt ned arbeidet.
I vår landsomfattende lopeseddel slo vi klart fast:
»Denne streiken er ikke bare vår egen sak. Den har konsekvenser for lonnsnivået på Zinken og på andre arbeidsplasser. Vår seier vil gjore det lettere for arbeidskamerater over hele landet å kjempe seg til sin rett.»
Vi opplevde også gjennom all støtten vi
fikk at dette ikke var en isolert kamp i
i Odda, men at mange brydde seg om oss.
Vi blei også sterkt inspirert av støtten
vi fikk fra andre som var ute i arbeidskamp, og satte pris på de solidaritetsband
som blei smidd under streiken.
Vi håper at denne Hvitboka kan styrke
streikebevegelsen . her til lands.

Streiken et f ~ k tum je r 22 .9 - 76
( Foto: Ha r danger Fol k eblnd)
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Av de 100 storste bedriften_e i Norge, er Zinken en av de
som har aller hoyest egenkapital. I 19 7 3 var den på hele
57%. Sjol om den har gått noe ned i prosent, var den så
seint som i 1976 på hele 145 millioner kroner.
Oversikt fra Norzinks årsberetning for 1976:

ZinkenØkonomi og eierforhold
Zinken - eller Norzink A/S - som bedriften offisielt heter, er et ledd i
internasjonal monopolkapital. Zinken er ei
gullgruve for eierne, og det st,år sterke
krefter bak bedriften oå Eitrheimsneset.
Produksjonen starta-opp i1 92 4, ikke på
grunn av "distriktsutbygging", veldedighet eller et ønske om å sikre vestlendinger arbeid, men på grunn av de rike
vannkraftressursene i distriktet.

Absolutt fordeling egenkapitall/
fremmedkapital.
Absolute capita! distribution.

72

73
!;egenkapital/ Equit y
■
Fremmedkapital/ Liabil ities ■

74

75

76
Mill. kr.

0

50

100

150

200

Forovrig var salgsinntektene til bedriften i 1976 på vel
· 331 millioner kroner.

Det var ofte umenneskelige arbeidsforhold, og etter kort tid blei det streik i
elektrolysehallen. ( 192° )
Arbeiderne fikk valget:striple 12 kar eller
gå! Arbeiderne i hallen gikk da samla ut i
en flere måneder lang streik - og vant gjennom med flere av krava.
Men i løpet av disse snart 50 åra har ikke
arbeidsforholdene i hallen endra.seg stort,
bortsett fra at der er innført strømførende
kraner - og at hver mann må striple 18 kar.
Zinken produserer idag z~nk, zinklegeringer, kadmium, svovelsyre, fosfor·syre,og aluminiumsfluorid (i-.samband med
Årdal og Sunndal Verk) • Ca. 1 / 4 av produksjonen dekker Norges årsforbruk på zink,
resten går til eksport. ·
Under streiken i fjor uttalte direktØrene:"Det finns ikke grunnlag for Økte lønnsutbetalinger •••••• Vi tåler ikke ytterligere
lønnstillegg. Grensen er nådd". (Hardanger
Folkeblad 24.9 -76).
Seinere trua de med å legge ned hele bedriften.
Sto det så dårlig til med bedriftens
Økonomi? Går Zinken så dårlig?
Nei, vi mener at dette er ren blØff, som
har til hensikt å prøve og presse reallønna vår ned, for dermed å sikre maksimal profitt. Vi er klar over at Zinken
siden 1975 har vært inne i ei overproduksjonskrise, på samme måten som hele
den kapitalistiske verden. Zinkproduksjonen er f.eks. nøye knytta til· krisa i
bil-, skips- og bygningsindustrien. Men
Zinken har "sluppet billig fra" .den Økonomiske krisa pga. en særs sterk Økonomisk
stilling, og forai den er ledd i internasjonal monopolkapital som i stor grad
kontrollerer marked og priser.Åse seg
blind på direktørenes uttalelser om "dårlige tider", fører til at en må bØye hodet og
godta reallønns-senking.
La oss se litt nærmere på Zinkens
Økonomi:

Dette betyr at Zinken over mange år har lagt seg opp mer
penger enn de aller fleste. Zinkproduksjonen har spesielt etter krigen vært
svært lønnsom og Zinken har tjent fantastiske beløp. Hvor mange millioner som har
gått ut av landet, har vi ikke peiling på.
Når Zinken idag opererer med investeringsplaner på en halv milliard, og Øking
av kapasiteten fra 80000 til 130000 tonn
zink innen få år, tyder heller ikke det på
Økonomisk ruin.
·
Vi kan se på dette fra en annen synsvinkel. Vi kan se hvor stor del lønna vår
og ·hvor stor del kapitalen tar av bearbeidingsverdien (dvs. ny verdi skapt på Zinken)
i løpet av et år. I 1974 hadde lønna bare
20% av bearbeidingsverdien, i kriseåret
1975 hadde lønna 33%. Resten gikk til
kapitalen. Til sammenligning var andelen
til utbetalt lønn i industrien ellers vel
50%. I 1974 var lønninger, pensjoner o g
øvrige sosiale kostnader 11,7% av salgsinntektene.
I 1976 var prosenten 19.,6%. Med andre ord : Lonnsandelen
har vert ( og er fortsatt) uvanlig lav.

Konklus·jon: Zinken har mer enn de fleste
råd til lønnsforhøyelser. Dette setter
Zinken-direktØrenes hykleri om "dårlig
Økonomi" i det rette lyset.
·
Zinkens Økonomiske styrke har mange årsaker:
Gjennom et av eierselskapene (Boliden)
og norske gruver har Zinken sikker og stabil tilgang på malmforsyning (75%). Gjennom
40% aksjer i A/S Tyssefallerte og subsidiert
kraft fra statskraftverkene, har Zinken
stabil og svært rimelig elektrisk kraft.
Verket ligger ved sjøen, med egen havn.
Konklusjon:
Det har vist seg å være tomme trusler når
direktørene har snakket om å nedlegge produksjonen på Zinket:1~ .. De bruker truslene om
nedlegging for å prøve å hindre oss i å
reise kamp, slik det f.eks. skjedde under
EEC-kampen i -72 og under streiken ifjor.
5
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For det tredje. har Zinkens eiere - de
som trekker i trådene og sikrer seg profitten - svært god r·åd. Deres imperialistiske fangarmer strekker: seg fra Brussel og
Stockholm og utover store deler av -verden.
I'

Skandinaviska
Enskilda Banken
(Wallenberg)

.iY .

Hvem eier Zinken?
Det var det belgiske, selskapet
Compagnie Royale Asturie:i;me des. Mines· som ·
starta Z,i.nken. Idag eier Asturienne 50%
av Zinken, etter at . <;let svenske konsernetBoliden AB overtok 50% av aksjene i 1964.
Disse to selskapeneµtgjør - bare toppen . på
isfjell~t. Asturienne hadde vel 8500 ansatte og profitt P& 32 mi].J.. kroner e-tter.
skatt . i_ 1974. Asturienne hcl-r :minst 18
datterselskaper i 6 -land" bl.a. i Frankrike,
Spania og Marokko. ( Zinkverk, bly.:. og
zinkgruver). Men hvem eier ·Asturienne?
Den største aksjonæren er Union Miniere, et
av verdens 100 største gruve- og industri_selskaper, bl.a. ledende i .kobolt, kopper,
zink og diamanter •. Union ~iere hadde i .
1974 en: direkte profitt på 1n mill. kr.
etter skatt. Union Minie:c:e har . 36 datterselskaper i 9 lanq., bl,.a. i Rhodesia og .
Zaire.
·
·
Hovedkrafta og største aksjonili!r bak ·
Union Miniere er Societe Generaie de
·Belg!qe (SGB). SGB. er et av verdens største
. fina~s- og industrimonopoler, med et ukjent
antall datterselskaper~ de fleste deler
av verden. Den belgiske stat er medeier i
SGB. Union Miniere bg SGB har drevet, og
driver storstilt imperialistisk utsuging
av b~folkning og råstoffer i den 3.verden.
-Bl.a. var de hovedkrafta bak den belgiske
okkupasjonen av Kongo etter 1960 - et ~v de
verste imperialistiske røvertokter
veråen har sett. 1 Belgia har SGB bl.a.
utmerka -seg med storstilte. oppsigelser av
gruvearbeidere, og bruk av soldater og
politi mot streikende arbeidere for å
sikre profitten.
·
Med So.ciete Generale står vi ovenfor ett
avd~ rikeste og mektigste monopolene i
Europa.
.
.
La oss vende tilbake til Odda. Vi vet
at Boliden AB eier den andre halvparten
av aksjene i Zinken.
Boliden er ingen småbedrift. Den kontrollerer ca. 70 bedrifter i rundt 20 forskjellige land bl.a. i Spania, Brasil og
det .rasistiske sør-Afrika. Boliden hadde i
1974 ca. 9000 ansatte, j 1·':7~ ·1 Qtl. !10 2 :1satte.
Hvem eier Boliden?·
Astur±enne {og dermk~s'. gGBf"har ro, eierintersser i Boliden. Men .Boliden domineres
først og fremst av Skandinaviska Enskilda
Banken, gjennom investeringsselskapene
Custos og Safveåns, - dvs. Wallenbergimperiet.
Wallenberg er den største svenske
finans- og industrigruppa i Sverige, en -av
de aller største monopolgrupper i Norge,
og Wallenberg-konserna driver imperial- '.
istisk virksomhet over nær sagt hele verden (bl.a. Spania, Brasil, Chile, sørAfrika).
Noen eksempler:
., _
Wallenberg-gruppa som helhet hadde i 1972
en omsetning på nærmere 70 milliarder
kroner (det tilsvarer nær 3 ganger et
norsk statsbudsjett det året), og flere
hundre -tusen ansatte. Profitt i 1972:
anslagsvis 6,5 milliarder.
Wallenberg eier direkte eller dominerer
imperialistiske konserner som Asea;
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ZINKEN-ARBEIDERNE HAR MEKTIGE FIENDER:

Har ikke Wallenberg
råd til å betale?
· Sem Klassekampen skrev I blani annet nummer 73-.
styres linken I Otlda av store monopolkonserner. VI
skrev I nummer 73 at det var det svenske Bolden AB
og Campanle Rayale Asturlenne des Mines (CRAM)
nm aler Narzlnk. Det er riktig, men Boltlen og CRAM
er bare tappen p6 lsfjelet. .
· ·
·
Langt sterkere krefter slir bak den arrogante
dnkllr Leif von Krogh.
•
Hvem
eier
Boliden? - Største
· akskjonær er de to gruppene Custos
og Sæfveåns. Dette er to store svenske investeringsselskaper, De går
under navnet CS.gruppen og eies av
Enslcilda Banken. _Enskilda Banken
er igjen et •Wallenbergkonsem.
Norzink er altså delvis eid av Sveriges st!'rste_finansgruppe.
--..

UNION MINIERE
Hvem eier CRAM? Den største
aksjonæren i CRAM er ingen andre
enn Union Miniere, som har 23.2
prosent av aksjene. ,-Union . Miniere
er et av de største gruve- og industrisclskaper i verden, bl.a. de ledende i .
kobolt og kopper •. De har ·36 datters
selskaper i Zaire, Rhodesia og i nere
land i Europa. · Union Miniere disponerte vel 3 000 kvadratkilometer
i det gamle belgiske Kongo, hvor de
dreiv storstilt utbytting. -De var. direkte med i krigen mol det sjølstendige Kongo i 1960. De har forbindelser med amerikansk imperialisme,
blant annet med Guggenheim og
Rockefeller.

golesiske og · tjue belgiske firma.
SGB kontrollerer 70 prosent av
Kongos økonomi.
SGB er ei sjølstendig gruppe,
men er samtidig knytta til både
amerikanske, britiske og sør-afrikanske kapitalinteresser. Norzink
er altså kontrollert av to av Europas
største finansmonopoler: Wallenbergs Enskilda Banken og Sosiete
Generale de Belgique.
.
PERS()NALLIANSER
Det er ikke bare på grunn av
aksjeeie at vi slår _fast at del er. Wallenberg og SGB som er kreftene bak
Leif von Krogh. Det er også perso-

nallianscr som vil sikre en ens linje
innenfor både SGB-imperiet og
Wallenberg-imperiet.
I SGB går linja via Union Miniere ·
og CRAM til Zinken:
I styret på Zinken sitter J. L.
Blain. Han ei- sekretær for styret i
CRAM. I CRAM's styre bl.a. disse
to hans kolleger: P. E. Corbiau og/
G, Assoignon. Assoignon og COrbiau sitter også i styret til Union Miniere (Corbiau er styreformann).
Men heller ikke Union Miniere er De samme herrer sitter også i styret
for
Tanganyika Consessions som
hovedkrafta bak Leif von Krogh på
.Zinken.
· eier aksjer i Union Miniere og sjøl er
eid av SGB. I SGBs styre sitter såvel
Corbiau og Assoignon.
I Wallenberg-imperiet går linja
BELGISK IMPERIALISME
Største aksjonær i Union Miniere slik: I styret for Botiden sitter K. L.
Akermann, som er . administrerendt
er Societe Gcnerale de Belgique.
(SGB).Dette er et av verdens største direktør i Skandinaviske Enskilda
finansmonopoler, med interesser i Banken. For øvrig sitter A. Lamarde fleste deler-av verden og i de ne- sche i Bolidens styre. Han er direktste bransjer i Belgia. Gruppa, som ør i CRAM.
Det er mek\ige krefter bak Leif
kalles «la Gcnerale,, i finanskretser,
er det mektigste finansmonopolet i von Krogh. Krefter som setter Zinken-arbeidemes
. kamp i et bredt
Belgia. De har også en direkte eierinteresse -i CRAM.
· perspektiv. Deres streik har betydDet viktigste investeringområdet ning for kampen til arbeidere i den
tredje verden ~ arbeidere som sjøl
for SGB var det ·metallrike Kongo.
Her kontrollerte de Union Miniere er utbytta .av belgisk og svensk imdu Hauf Kanga. Minlere de Becaka perialisme,
og CCCI, som er deleier i femti"kon--
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Det kan også dreie ·seg om investeringer i
Elektrolux, Atlas Copco, Saab-Sca·nfa, Vol'l.l'9
an~r~ ~els~aper tor å . styrke pioduk~jonen
og Bo.liden. Wallenberg var eier i, eller
. og Ø.ko~omien ( f. ~s •. SCANCOR A/S & C~. i
medeier _i, bortimot 100 bedrifter i
"Norge i 1972, og hadde en omsetni_!lg i
Borge, og Larvik Pigmentfabrikk for videre, Norge i 1972 på 2,9 milliarder norske
foredling, kj.Øp av 20% av aksjene i Eastkroner i bedrifter som ble eid med mer enn;-:
Zinc Alloy Co. Ltd. i London og opprett50% (til sammenligning hadde Norsk Hydro ~
else av eget salgsselskap Norzink
en omsetning på 1,3 milliarder norske
~
UK · Ltd. for·, å -s tyrke posisjonen på det
kroner i 19 72) •
engelske markedet, og andel i MECHIM,
· · Wallenbergmonopolet er altså ett av de
Belgia for kjøp· og salg , av "k.now-how". •.
_største i Norge, og at det har en sterk
Profitten inngår ellers til slikt som et
' ;innflytelse i NAF sier seg sjØ-],.
administrasjonsbygg til 50 · mill. ,:til oppKonklusjon: Zinken er kontrollert av to
pussing av dJ,rektørvillaen for Il!illionav Europas største finansmonopoler:
belØp; til Økonomiske· og sosiale pri- •
Wallenbergs Enskilda Banken og Societe
vilegier for bedriftsledelsen, og til
Generale de belgique. Vi som jobber på
uli.JEe-.f.o.rmer for oppkjøp og . forsøk på
Zinken · står overfor to av verdensbestikkelser-av~noen få s~arbeidsinnimperialismens grunnpilarer, to monopoler
stilte arbeidere, ·spesielt t.illitsmenn.
·som har "råd" til å betale nær sagt det
I årsmeldinga snakker Zinken om at denar
som blir krevd. Og selskapene som eier
"en
sterk sf:i,lling på markedet".
selskapene som eier selskapene ·som eier
Om våre antakelser er rett, og Zinken . k:jØper
Zinken, står for nasjonal undertrykking
og selger hovedsakelig innafor Wallenberg/SGB,
.og imperialistisk rovdrift.
.•
.
'kan
det ha betydning for en streikesituasj_on.
De of·fisiel).e driftsregnskapene ·.f.or de
Eierselskaper og ·eierforbindelser kan trå .til
to siste åra viser underskudd - og ifølge
for å erstatte Zinkens produkter · - for de~ved
·Direktørene kommer de sik~ert t i l å. gjøre
å svekke ·effekten av en streik.
det de neste 10 åra ;
·
-_ :.nette · betyr at ·inte~nåsjonal solidaritet me··ilom arbeidere innen eierselskapene kan bli
nødvendig.
. Vi har påvist ~t Zi.nken står s·t_erkt .
Økonomisk,. og· at Zinlcen har råd til lønnstillegg. ,.· ..
.
.. . _ ..
.:;.

Det .~

vi har skrevet om Zinkens

Økonomi og eierforhold er sjø'lsagt utilstrekkelig, det både kan og bØr gjøres
enda grundigere. SjØl om ikke vi har ti~gang på alle informasjoner, er det viktig
for oss arbeidsfolk å grave fram og vurdere
sjølstendig alt.som har ·med bedriftens
Økonomi å gjøre.
,
Det som vi har lagt fram her, by~ger på
Zinkens egne årsrapporter, på oppslag i
Klassekampen under streiken, og på en del
materiale som blei lagt fram under streikestøttebevegelsens landskonferanse i Odda
under streiken.

Adr:iir=2.strerend e d-ire ktør Lei f von f r 6g fi n ierselsk3penes fr0mste rep r es Bn ~ant i
Odda . ( Fo to~Hard~n~ er Folkeb lad)

·
Mange spør seg: Hvordan skjules profitten - og hva brukes profitten til? Dette
vet vi lite sikkert om, men vi tør påstå
følgende:
- En stor del av de verdier vi og våre
forgjengere gjennom flere årtider har
skapt på Zinken, har tatt veien ut av
landet vårt. Eierne i utlandet har bygd
seg opp på vårt slit. Det er ren hykleri
når direktørene på eiernes vegne
snakker om "dårlig råd".
- Eierne selger råstoff dyrt til Zinken og
kjøper ferdig zink billig for det videre
marked. Eierne eier ofte de bankene som
Zinken betaler mange millioner i årlig
rente på lån til (f.eks. den belgiske
banken EEC-SGB, og Scandinavian Bank).
Dette er i alle fall en velkjent praksis
innen multinasjonale monopoler for å
skjule profitten.
- Profitten inngår i nyinvesteringer for å
avle mer profitt. Det kan dreie seg om
nybygg for å Øke eller rasjonalisere
produksjonen (f.eks. det nye rØsteaJ!llegget eller den nye al. flouridfabrikken, som hver kosta 10-0 mill., uten
å skaffe en enste ny ·arbeidsplass).

Zinken som arbeidsplass støperiet og hallen .
Det er ca. 500 arb.eidere og 180 funksjonærer på Zinken.
Det er 5 produksjonsavdelinger:røsteanlegget (der råstoffet blir bearbeida) ,lutningen, elektrolysehallen (der zinken blir framstilt ved hjelp av elektrolyse), støperiet
- og aluminiumsfluoriden. Dessuten har vi
kaia og serviceavdeiingene mekanisk verksted, elektrisk verksted, snekkerverkstedet
og rengjøring. ·
De to avdelingene vi jobber på er hallen
og støperiet. Ballen har nesten 100 mann og
støperiet 5-0 mann : Disse to avdelingene er
de to siste leddene i produksjonen - og de
to eneste som ennå har akkord.
, Vi har et arbeidsmiljø som går på" helsa
løs.Men streiken dreidde seg ikke om miljøkrav, men rene lønnskrav.
Dette kritiserer SV's Hvitbok:

www.pdf-arkivet.no/streik/ (2022)

Miljøspørsmålene var ikke tatt opp i forhandlingene og var heller
ikke tatt inn i grunnlaget da arbeiderne gikk i streik.
Slike krav måtte nødvendigvis fått sympati og støtte av
andre - uavhengig av hva folk måtte mene om lønnsnivået. Men måten som streiken ble til på - gruppevise forhandlinger og gruppe-suverenitet _: var i seg
selv et hinder til å fremme miljøkrav som i hØy grad
forutsetter koordinering og samlet opptreden om de
skal få den nødvendige tyngde og bredde.

Vi kan være enig i at miljøspørsmål bØr
komme sterkere inn i den faglige kampen. Men ved særoppgjøret høsten -76 valgte
alle gruppene i avd. 61 å kot1se·n trer·e kre·f·tene om å oppnå de generelle tillegg som vi
lfadde krav på.

For det andre er det direkte feil når SV
hevder at gruppevise forhandlinger i seg
sjøl var et hinder for å fremme miljøkrav.
Alle grupper sto helt fritt til å fremme
miljøkrav, men situasjonen var slik at ingen
prioriterte det akkurat da.
Forøvrig er miljøproblemene såpass forskjellig fra avdeling til avdeling, at de i stor
gr_ad må behandles gruppevis.
· Men under _streiken la vi vekt på å informere om arbeidsmiljøet, både gjennom avisintervjuer og egen lØpeseddel: Vi slo fast
at en seier i streikekampen ville styrke vår
posisjon, og gjøre det lettere å vinne fram
med våre miljøkrav.
Her fØlger utdrag av en lØpeseddel vi laga
under streiken om arbeidsforholdene i støperiet og hallen:

~rB zink-støperiet

STØPERIET
Det høge arbeidstempoet ,.sammen med
rundskiftarbeid,gjør at dette er en farlig arbeidsplass. Dette viser skadestatistikken. Støperiet ligger på topp når
det gjelder skader på Zinken.
Det er mangelfullt, nedslitt og dårlig
kontrollert produksjonsutstyr.
Akkordene i støperiet er knallharde.Når
produksjonsutstyret blir verre, så må
arbeidsinnsatsen på akkordene Økes.
Det er mange faremomenter i sinkstøperiet. Vi arbeider med flytende metalJ, til8

dels ove; · hod~ne til folk. Det er stor
eksplosjonsfare.
Når vi støper s~ore blokker, er det trangt om plassen rundt disse støpeformene.
Under denne støpeprosessen er det også
stor damputvikling som sjenerer oss under
arbeidet.Det har skjedd at våre folk har
falt opp i støpeformene, men da var de
tomme ...
Det er store støy- og støvproblemer i
støperiet.
Det er. mangelfull og uforsvarlig opplæring av nyansatte.
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ELEKTROLYSEHALLEN
Når en studerer arbeidsplass e n vår
hva ser du? Metaller,betong og tremateriell blir · opptært ett e r kort tid og må
skiftes ut.
·
Men hva med oss som arbeider der?
Når en snakker med utenforst6ende autoriteter på området, som skal v~re mer
eller mindre spesial i ster, kan en mange
ganger undre seg over uttalelsene de
kommer med. Når en prøver å analysere
svaret , må en som befinner seg i vårt
miljø og arbeider der, bare riste på hodet .
En som kjenner problemene på kroppen,
stiller seg sjøl mange spørsmål. Han vet
gjennom prøver som er ta t t at gassmengden er over det som skulle være t illatt.
Visse dager er gassmengden så stor at en
har vanskeligheter med å se arbeidskamerater på andre siden av hallen.
Det er ifra Yrkeshygienisk Inst i t~tt fa
fastsatt grenseverdier på 1 milligram
svovelvannstoff på en kubikkmeter luft
for at en ikke skal ta noe·n sk.ade.
Men i hallen er det målt opptil 11 mg.
En får ikke skikkel i~ svar ·på - hvordan
denne gassen er skadelig.
Den ytrer seg på oss p å forskjellige
måter.Du blir matt,trett og kvalm,

Det er stor mistanke om at gassen etser
opp tannemaljen.
En som jobber i hallen, får etter
noen år rygg-sl i tasie,og håndledd og
,skuldre blir slitt som følge av det høye
tempoet og arbeidets art.
Han har veldig små muligheter til å være
i den jobben til han blir pensjonist.
I de fleste tilfeller er du utslitt etter
15-20 år ~ kanhende før, er du ikke supe·rmenneske. Da blir du puttet i nn på en
. jobb som gjør at inntekten din synker
betraktelig.
Det har blitt mer og mer arbei~ pålagt
oss for at vi skulle følge lØn~sutviklingen. Men syk~fraværet har blitt større
og større. Det er høgest på Zinken, og er
oppe i 1 0% .'i gjennomsnitt.
Jo mer zink som blir produsert, jo lavere
er akkorden.

Det er i dette miljøet ·vi selger arbeidskrafta vår.
I begge avdelinger har arbeidsmiljøet blitt
stadig verre, både med nedslitt produksfonsutstyr og stadig merarbeid.
,
Det er profitten som settes i høgsetet.
P:7oduksj.onen betyJ;" a~t - mi.ljØe't betyr ingenting: Det e 7 først na~ ~roduksjonsutstyret
er sa nedslitt at det 1·rna fornyes, at. '.det
·
snakkes om miljØvern. -

f ~u elektrolysehalle n
'.F ~ to : J. Gravda l )

utvalg, som består av fagforeningsstyret og
representanter fra alle gruppene.
Foreninga hadde pr. 31.12 1976 511 yrkesaktive medlemmer (her~v 27 kvinner) og 155
Litt om avd. 61 -fagforeninga vår
medlemmer blant pensjonistene.
Foreninga blei danna i 1929.
Det har alltid stått strid i foreninga om
Fagforeninga vår heter Odda Kjemiske Arb- ' hvordan fagforeningsarbeidet skulle drives
eiderforening, avdeling 61 av Norsk Kjemisk
- gjennom klassesamarbeid, eller på ei kampIndustriarbeiderforbund.
Foreninga samler alle produksjons- og servi- linje.
cearbeiderne på' Zinken.
·
Streiken høsten 1976 var ikke den første
åpne arbeideraksjonen på Zinken.
Den har ei gruppe for hver avdeling, med
Allerede like etter at bedriften starta opp,
eget gruppestyre. Den har et tillitsmanns-
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blei det streik i hallen pga. de wnenneskelige arbeidsforholdene.
I 30-åra blei arbeide.rne i stor grad holdt
nede på grunn av den store arbeidsløsheten.
Dersom en ikke godtok vilkårene, kunne en
straks risikere trusselen om å miste jobben.
Det var nok av andre som kunne overta.
I 1937 var det en ny streik. Men denne blei
skusla vekk i forhandlingene av forenings-·
formannen og forbundssekretæren.
Oppover på 50- og 60-tallet var foreninga i
stor grad prega av klassesamarbeidsfolk i
ledelsen.
På slutten av 60-tallet begynte ei Økende
ulming å gjøre seg gjeldende.
I 1967 gikk arbeiderne i hallen til gå-sakteaksjon.
,
I 1970 var foreninga ute i gå-sakte-aksjon;
fordi bedriftsledelsen og NAF nektet å innlede lokale forhandlinger på lønnskrav.
Forbundsformannen og arbeidsretten viste da
klart at de sto på bedriftens side ved å
forhindre videre aksjon.
I 1973 var det gruppevise forhandlinger.
StØperiet,som var sist ute i forhandlingene,
gikk til en 14 dagers gå-sakte aksjon.
Kravet var kr. 1.20 pr. time. Resultat:l.30!
' Det har også vært flere politiske streiker
på Z.inken de sis te åra.
I mars 1972 var det politisk streik mot EEC,
sammen med de øvrige to foreningene innen
Kjemisk i Odda. Og i 1974 var det en times .
politisk streik i hele fagbevegelsen i Odda
mot tvungen voldgift overfor arbeiderne ved
A/S Tyssefallene.

Noen få eksempler kan nevnes:
Fag-foreningsformannen på 50- og begynnelsen
av 60-tallet, blei plutselig utnevnt til
personalsekretær. Han gikk over natta bokstavelig talt over på den andrE;! sida av forhandlingsbordet • . Han som overtok som foreningsformann blei etter kort tid arbeidsleder,
og seinere verneleder.
Forøvrig blei foreningsformannen i 1969 plutselig utnevnt til partisekretær i DNA og seinere personlasekretær i Odd~ kommune.
Bedriften, og krefter utenfor bedriften
(LO-ledelsen, partiapparat, kommune og storting), forsøker også idag å kjøpe opp arbeidere, spesielt tillitsmenn. på mange forskjellige måter.
De som blir lojale klassesamarbeidere, vil
forsøke å hindre arbeidskamper og streiker
for enhver pris. Og de vil alltid være et
hinder i arbeidet for å gjøre fagforeningene
til kamporganisasjoner for medlemmene. ·
Dette merka vi tydelig under streiken.

BAKGRUNNEN FOR
STREIKEN
For å s:lå tilbake alle falske påstander
om "streik for streikens egen sktld", vil
vi gå grundig inn på bakgrunnen for streiken.

Hva er et lønnsoppgjør
Ethvert lønnsoppgjør er i prinsippet
ikke noe annet enn en kamp om hvor stor
del av produksjonen som skal tilfalle
bedriftseierne i form av profitt, og hvor
sto~ del som skal tilfalle arbeiderne i
form av lønn.
Dette gjelder så vel ved de sentrale
tafiffoppg;ør som ved lokale særforhandlinger. Og dette gjelder uansett hva en
tjener, om en tjener f.ex. 40000 eller
Fag f oreni ngs m~ t~ i avd. 6 1 under s t rei k Hn .
80000.
_ _ .
Dette m~t et ble ·flytta f ra fagforenings se l ~n
Om
vi
får
lite
eller ingenting i tilt il ~i no salen , i og r1ed 'lt fa1J f;o r"ningssa .lP, n ·
legg,
vil
eierne
av
Zinken få desto mer
ble fo r li~en (Foto : Klasseka~pen )
profitt. Profitten nyttes først og fremst
Fagforeninga har vist aktiv klassesolida- til nyinvesteringer for å avle ennå mer
ritet med andre arbeidere i streik ei rekke
profitt, dernest for å sikre kapitalistganger de siste åra. F.eks. aktiv støtte til klassen Økonomiske og sosiale privilegier.
streiken i Sauda i 1970, til telefonsentralTrangen til maksimal profitt er drivmontørene i 1974 og til Hammerverk--arbeider-. kraften bak et hvert kapitalistisk . foretak, også bak Zinken. Det betyr samtidig
ne. Under Jøtul-streiken blei det samla inn
vel 7000 kroner på Zlnken gjennom fagforen~
at Zinken-ledelsen er interssert i å gi
inga.
så små lønnstillegg som overhode mulig.
· Det betyr at et hvert lønnsoppgjør er
Med unntak av et par år, var Hans Sekse
en styrkeprøve mellom fagforeninga og
fagforeningsformann fra 1970 og fram• t il
bedriftsledelsen, eller mellom hovedunder streiken. Han har stor tillit for den
organisasjonene, med ardre ord en styrkemåten han konsekvent har stilt seg på vår
prøve mellom de to . hovedklassene: arbeiderside overfor bedriften.
klassen og borgerskapet.
Men hele tida opp igjennom fagforeningas
Det betyr at arbeidsfolk har alt å tjene
historie har Zinken-ledelsen hatt sine loja- på å stille harde lønnskrav ved oppgjørene.
le folk i foreninga - ofte folk de har lokka De absolutte minimwnskravene må sikre full
med særfordeler og muligheter - og kanskje
kompensasjon for prisstigninga, og hindre
seinere direkte kjøpt opp.
lønnsnedslag i avtaleperioden.
10
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Samtidig er det nødvendig å avvise
bløffen om at dersom vi gikk ned i reallønn, ville det komme de lavtlønte til
gode. Faktum er at dersom en biter på denne
blØffen, vil det utelukkende komme
kapitalistklassen til gode. De overfører
aldri frivillig profitten til lavtlønte
grupper. Når såkalte "sosialister" som
f.ex. Finn Gustavsen går inn for lønnsstopp i to år "for åta et krafttak for de
' fattige", er dette å så splid i arbeiderklassen,og la kapitalistene få fri.
For det andre var det noen som under
~treiken påsto at lønnstillegg fører til
prisstigning. Dette er å snu virkeligheten
på hodet. Lønnstillegg er bl.a. nødvendig
for å få full kompensasjon for prisstigninga, og for å møte fortsatt prisstigning.
Det er vel ingen som tror at reallønnssenkning på Zinken fører til pri~fall?

Etter 1974: Reallønnstopp
~å toppen av denne hØgkonjunkturen, slo
krisa i den vestlige verdensøkonomien inn
i norsk økonomi. Dette var ei overproduksjonskrise, drevet fram av kapitalistklassens
jag etter maksimal profitt.
Arbeiderklassen var uten ansvar for
denne utviklinga. Men det var arbeidsfolk
som får bære de tyngste byrdene av krisa.
Permetteringer, oppsigelser og massearbeidsløshet er stikkord. Samtidig satte
arbeidskjØperne i verk en offensiv for å
stramme inn på lønnsutviklinga.
På Zinken fikk vi også merke dette.
Leif von Krogh blei henta fra Sverige for
å dirigere innstrammings-tiltakene. For. eninga sto steilt imot ev. innskrenkinger.
Men ledelsen begynte å kutte ned på en del
sosiale goder vi hadde oppnådd. Og ved særforhandlingene våren 1975 trumfet de
gjennom et elendig generelt tillegg på
kr. 0,80.
.
Høsten 1975 var bedriftens "lønnstilbud"
kr. 0,00. De kom med leksen om dårlige
tider, og at avtalen for 1974 var for god.
Mange oppfatta dette som en provokasjon,
og spØrsmålet om aksjonsformer blei diskutert. Men noe endelig vedtak blei ikke fatta, og vi jobba etter gamle avtaler hele
vinteren.
Fra andre kvartal 1975 hadde vi på
Zinken stagnasjon og tilbakegang i reallønna.

Våren 197~: Kamplinja i framgang
Ettersom fagforeninga hadde små forhåpninger til kombioppgjøret i ~ai -76,
var det nødvendig å reise harde krav ved
særkravsforhandlihgene m'e d bedri'f ten i mars
_Tariffoppgjøret 1974
måned. Foreninga krevde kr. 2,50 i generelt tillegg for alle arbeiderne, etter at
et krav på kr. 4,- var nedstemt med 4
stemmers overvekt. Zinken kom med et tilbud på 50 øre, og under forhandlingene
11.strekte" de seg til 65 øre.
I 1973/74 var ' hele industrien inne i
De aller fleste i foreninga V9-r enig i
en høgkonjunktur, med produksjonsøkning
at detbe var et slett tilbud. Etter lønns~
og superprofitt. Dette trass i dystre spåstopp på Zinken et helt år, betydde dette
dommer fra EEC-tilhengerne i 1972.
tilbudet reallønns-senking i tida framZinken hadqe f.eks. i 1974 et overskudd
over.
på ca. 80 mill. i fØlge de offisielle
I foreninga sto valget klart mellom å
regnskaper. Etter en rekke investeringer,
f.eks. nytt administrasjonsbygg til 50 mill., godta tilbudet på 65 øre - eller forkaste
det, og dermed forberede seg på streik. Beog avsetninger, bl.a. 14 mill. til
·
driften hadde avvist nye forhandlinger.
"distriktsutbyggingsfond",kunne de utbetale
På et godt besøkt fagforeningsmøte i apet direkte aksjeutbytte på 7,5 mill ••
ril -76 blei forslaget om 65 øre vedtatt
Ved lønnsoppgjøret i 1974 oppnådde de
med 169 mot 148 stemmer. "Ulov leg streik
fleste fagorganiserte ei klar reallØnnssåvidt avver11a" skreiv lokalavisene.
Økning, også på Zinken. Grunnplanet i fagDet kan her være verdt å nevne at
bevegelsen klarte å tvinge gjennom et
gruppa i elektrolysehallen, som lå på topp
~ritt, f~rbundsvist oppgjør, uten statlig
lønnsmessig i 50-åra, hadde sakka mer og
innblanding. Dette skjedde i strid med LOmer akterut ved de siste særforhandlingene,
ledelsen linje. Flere forbund trua med
Ved vårens forhandlinger fikk ikke alle
strei~ og det blei reist flere lokale
grupper i hallen engang det bedriften var
streikekamper (bl.a. kjøttindustrivillig til å gi, "t.akket være" .a t gruppearbeiderne, heisemontørene, telefonsentralformannen, Finn Handegård, hadde unnlatt
montørene). Det blei oppnådd solide lokale
å sørge for at det blei fremma skikkelige
lønnstillegg (bl.a. kr. 2,25 på Zinken) i
krav fra hallen. Derfor lå hallen ekstra
tillegg til hovedforhandlingene.
dårlig an foran høstens . oppgjør.
1974 var sist vi fikk ei virkelig r
1lØnnsforbedring.
ea
Hvorfor blei 65 Øre godtatt?
Likevel sto denne bedringa ikke på noen
måte i forhold til de skyhøye profittene
sjøl om de aller fleste var enige om . at
som k~pitalistene hadde.
tilbudet var slett, var ikke flertallet

www.pdf-arkivet.no/streik/ (2022)

11

fullt ut motivert for å gå ut i en streik.
Det skyldtes vel i første rekke-, at bedriftens , og endel tillitsmenns argumenter
om at ·,,v'i tjener jo så bra tross alt",
hadde sin påvirkning., Endel argumenterte
med-, at vi kom ikke til å få støtte dersom
vi. gikk i:it _i streik, "sj.den vi tjente så
br.a". Enkelte tillitsmenn mente også at
_forenfnga burde avvente :C:!;S u~ tatet av
hovedforhandlinqene fØr vi gJorde noe.
Men mang~ av oss blei etter dette for·eningsmØtet , mer klar 9ve_r at det fantes to
·linjer innafor fagforeninga, ei linje
_
representert ved flertallet _i styret som
gikk inn for å reise _den lokale kampen mot
reallØnnsenking og kombioppgjør. Den . andre
linja, representert ved DNA-till~tsme~nene ·
og noen SV-tillitsmenn, gikk inn f~r a godta bedriftens og LO' s argumenter. ·
Disse lærdommene var det all grunn til
å holde fast ved til · rieste korsvei - særforhandlingene i september.

Kombioppgiøret -76:
gavepakke til monopolkapitalen
. · Foran ' tariffoppgjøret yårep 1976 .gikk
både NAF, -LO-ledelsen og staten (med DNAregjeringa ·i spissen) inn for et samordna,
kombinert oppgjør~
'
Dette var et middel for å holde lønningene
nede, og sikre profitten til arbeidskjøperne.
Opplegget !?lei trumfa _gjennqm på LO.' s representantskapsmøte i de's;emb,er: ·1975_Det mØ,tte ,e:p. storm av pro.tester fra fagfor'.""
eninger over hele landet. ·ner r Odda var
fagforeningene bortimot samstemmige i sin
kritikk av hele kombi-oppgjøret.
På rel_lesstyremøtet for de tre kjemiske fagforentngene her i Odda den 21.12 -75, blei
følgende .uttalelse vedtatt:
Ordningen med statlige kombinerte oppgjør innebærer et brudd med de frie forhandlinger mellom
hovedorganisasjonene i arbeidslivet. Tidligere har
det såkalte Skånlandsutvalgets innstilling blitt avvist
av en samlet fagbevegelse.
Vi ser det slik at dersom man nå godtar en oppgjørsform for 1976 etter .representantskapets retningslinjer med direkte statlig innblanding, betyr
det at en i realiteten godtar de prinsipper som
Skånlandsutvalget la opp til.
Dette samsvarer ikke med de vedtak og -~oldniger
som fagbevegelsen tidligere har markert.
Vårt forbund har gjennom landsmøtevedtak stilt
klare ·krav om at tariffoppgjøret 1976 skal gjennom..
føres som et fritt forbundsvis oppgjør. Dette kravet,
som våre foreninger har gjentatt ved det forestående oppgjør, ser nå ut til å bli fullstendig ignorert.
I den inneværende tariffperiode vil vi få en prisstigning på over 20 % . Med indeksoppgjør som
· ikke ga mer enn 30 % kompensasjon i direkte lønn,
• må det være et hovedkrav for fagorganisasjonen å
stille-krav som sikrer kompensasjon for denne prisstigningen og som samtidig -reiser generelle lønnskrav som sikrer en hevning av realdisponibel inntekt for den kommende tariffperiode. Vi finner ikke
at LO's opplegg på noen ·måte oppfyller disse mål.
Heller ikke det viktige kravet om sikring mot kommende prisstigning kan vi se er tatt med.
Av dette trekker vi den konklusjonen at vedtaket
til LO's represent~tskap er en a_v de største _gave
pakker til monopolkapitalen i Norge etfer krigen.
Vi vil derfor fortsatt kjempe- mot kriseforliket til
LO ogfortsette arbeidet for at tariffoppgjøret 1976
legges opp etter følgende retningslinjer:
Frie forbundsvise oppgjør - Avvisning_ av stat- ._

lig innblandig i oppgjøret - Krav om full kompensasjon for, prisstigningen de siste to åra - Skikkelige generelle lønnskrav som sikrer en Økning av
de realdisponible _inntekt En helautomatisk indeksbestemmelse med mo % kompensasjon og
med lave svingetall - Ettårig tariffavtale.»

,. . Denne uttalelsen blei seinere også vedtatt på årsmøtet i Odda Kjemiske Arbeiderfo'rening i februar -76.
Hovedinnholdet er i tråd med en lang rekke
lignende uttalelser fra hele landet - og
forslagene fra lokale fagforeninger til LOkongressen og til landsmøtet i Kjemisk angående oppgjørsformen .
Det er ren blØff når Tor Aspengren uttalte
på LO-kongressen: "Kombi-oppgjøret har bred
oppslutning i fagbevegelsen."
LO-ledelsen feide arrogant til side den
sterke motstanden mot kombi-oppgjØret våren
1976 - og det var duka for et av etterkrigstidas mest elendige tariff-oppgjør, sett . utifra de fagorganisertes interesser.

Kleppe-pakka: En bløff
Etter mange og lange"forha:ndlinger"
mellom de tre "parter": NAF, LO og staten,
kom de fram til ei såkalt Kleppe-pakke. Den
var ment som ei gavepakke til monopolkapitalen og ei forundringspakke til de
fagorganiserte. Men stadig flere arbeidsfolk har avslørt det hule innholdet i disse
Kleppe-pakkene, sjØl om de er pakka inn i
en del vakre .løfter.
For NAF betydde Kleppe-pakka lettelse
i arbeidsgiveravgifta, og at de slapp å
punge ut med lønnstillegg av betydning. Med
andre ord: Kapitalistene sikra seg mest
mulig profitt i sine egne lommer, takket
være samarbeidspartnerne i staten og i LOledelsen. Ingen triksing med sKattepengene
og statsbudsjettet kunne skjule det.
Ved kombi-oppgjør brukes for det første
subsidier og skattelette i stedet for
vanlige lønnstillegg. Men hva er subsidier?
Det er penger som alt er innbetalt i skatt,
og som så betales ut igjen. Med andre ord
betaler vi sjøl for det vi måtte oppnå ved
et kombi-oppgjør. For det andre fører dette
til nedskjæring av de sosiale utgiftene i
samfunnet. For det tredje er fastsettelsen
av rammene for hele oppgjøret ovenifra
et grovt inngrep i medlemmenes
bestemmelserett. En slik sentralisering av
hele tariffoppgjøret fører også lett til
en passivisering av fagbevegelsen.
Dataekspertene og tallmagikerne til
Kleppe gjorde en iherdig innsats for å
"forklare" Kleppe-pakka. Med både vanlig
skoleregning, og erfaringene etter kombi-
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oppgjøret, viste snart at Kleppe-pakka ikke
betydde 3 % reallønns-Øking, men tvertimot
lønnsnedslag.
Med utgangspunkt i ~leppe~pakkas rammer
blei det ·i tilpasnings-protokollen for
Elektrokjemisk industri slått fast at det
samlede generelle tillegget for voksne
arbeidere blei 81 øre pr. time for dagarbeidere, 90 øre for rundskiftarbeidere.
Dessuten Økte satsene for ettermiddagsog nattskift fra 1,82 til 2,- og fra 3,64
til 4,- (i stor grad som kompensasjon for
arbe·ip._s tigs-forkortelsen fra l.·april) •
sjf}}l om en regna med ei skattelette på
1% og ei .viss Øking i barnetrygda (som jo
ikke kommer ~i le til gode) og visse andre
"ytelser" i kleppe-pakka, kunne dett e :
umulig møte e~ prisstigning på .19% det
første avtalearet.
~
Finansministeren la fram den kombinerte
pakka si som ei historisk landevinning på
hvordan et tariffoppgjør skulle ordnes i
framtida. Svaret har vært en serie streiker
det siste året retta mot kombi-o:ppgjøret.
LO satsa
stort på å få medlemmene til å godta dette. Forbundssekretærer i de aller fleste forb_und dro
land og strand ruadt for å "informere" om
hvor bra forslaget var. Fagbladene roste
forslaget og fadderen Klappe opp i skyene.
Ett unntak i denne sammenheng var vårt
eget forbund, · Norsk Kjemisk. Etter det
siste landsmøtevedtaket om å gå imot
kombinerte oppgjør, var forbundsledelsen
forplikta til å gå imot framlegget. I motsatt fall ville det ha reist seg ·en proteststorm mot ledelsen innafor Kjemisk.
Men forbundsledelsen brukte som et
hovedargument at oppgjøret i~e ivaretok

.... .

)

de lavtløntes interesser i nnafor Kjemisk.
Det er sikkert riktig, men tariff-forslaget ivaretok. ikke noen medlemsgruppers
inter.e sser verken innafor Kjemisk e ller
innafor resten av LO .
Som e.n naturlig konsekvens av dette
stemte 71% nei i avd. 61. I støperiet og
hallen stemte 84% nei. Innafor Kjemisk som
helhet var
% mot, men i nnafor LO som
helhet var~% for og Jl % mot.
Dette elendige forslaget blei altså vedtatt . Flertallet av de fagorganiserte
hadde ennå ikke sett de fulle konsekvenser av kombi-oppgjøret. Skulle de fagorganiserte forhindre reallønns-senking,
var det nå nødvendig å stille lokale krav
og reise lokal kamp.
Men kort tid etter at denne kombi-pakka
VAr godtatt, slapp Kleppe katta ut av
sekken, eller rettere sagt pakka. I et
intervju. med bl.a. Klassekampen innrømte
han at forutsetningen for at løftene om
realønnsØking på 3% skulle innfris, var at
det skjedde ei lokal lønnsglidning på 4,5%
i det første avtaleåret. SjØl om mange

tO

mente at denne prosenten var for lav, begynte nå regnestykket å gå opp.
Men . hvorfor hadde" ikke dette blitt - ~.
kjent før?
På de fleste arbeidsplassene er · det· ·,
vanskelig åta ut ei skikkelig lokal -l'Ønnsglidning uten· hard kamp. ;(Det fikk vi -'på ·' ·
Zinken sanne! ) Mange ·har ikke en gang lo--•
kale avtaler, f '. eks. i staten og ±· ei ·rekke
lavtl·ø nnsgrupper, bl.a. i Kjemisk. Hadde'
dette · blitt trukket klart' fram før 'åv.,.
s temrfinga er vi overbevist · om -at ' res ul ta tet
ville blitt et annet.
·
.1
Seinere forsøkte Kleppe sammen med be-, .
driftseiere over hele landet -å framstille
' de t slik at 4,5% iønnsglidning
~etlt·
som et ·gjennomsnitt, · at noen ville få ' mer
og noen ville få mindre. ·
.
Dette blei b1·. a . trukket fram , igj~n
under streiken, som begrunnelse for at· vi
ikke skulle få noen lønnsglidning. i _ ~$-ti
h ele tatt.
·
Men dette aolder ikke:
Først forsøker Klep;>e og arbeidsgiverne ~
så: godt de kan å skjule a .t e :i,i .lokal. il.Ørt.ris~:;
glidning er. forutsatt i Kleppe-pak,ka, samtidig som ·N11.F ·'.sender -ut· direkti\r ·• ntot
glidning. For det andre er de ikke i stand
til å imøtegå med enkle regnestykker at . vi
på Zinken •minst måtte ha ei lokal lønnsglidning på"""1";si for å få innfrid1 lØfte~e
fra Kleppe-pakka.
·

var

iørmst-

Særforhandlingene pi Zinkeli
høsten 1976 - forhandlingsopplegget
Den halvårige særavtalen gikk ut den 12.
september. Den 23. august avholdt avd. 61
tillitsmannsmøte med representanter fra
foreningsstyret og alle de 12 gruppene i ·
foreninga.
. Her ble krav og opplegg for særkravsforhandlingene behandla. Når det gjaldt
krava, var det stor enighet om at hele foreninga måtte reise -krav om skikkelige generelle tillegg, etter den elendige avtalen
fra vårens lokale og sentra-le oppgjør, og
etter løftene fra Kleppe om 4,5% lønnsglidning.
Når det gjaldt opplegget for forhandlingene, sto det to motstridende oppfatninger i tillitsmannsutvalget: Gruppevise forhandlinger eller felles forhandlinger .
·
Gruppa i elektrolysehallen hadde alt
fØr tillitsmannsmøtet gått sterkt inn for
gruppevise forhandlinger, i og med at
hallen hadde kommet særs ille ut etter
vårens særforhandlinger, og fordi hallen
nå var villig til å satse en del for å
forbedre avtalen. Gruppeformannen Finn
Handegård hadde her gått i spissen for
gruppevise forhandlinger.
Også stØperigruppa, som sammen med hallen var den eneste gruppa som hadde akkordavtale (i motsetning til de andre gruppene
som hadde fastlønnsavtale), var for gruppevise forhandlinger, både utifra dårlige
akkordavtaler pga. mye ekstraarbeid og
pga. gode erfaringer med gruppevise forhandlinqer i ' -73·.
I motstrid til dette sto flere tillitsmenn i foreningsstyret, bl.a. fagforeningsformann Hans Sekse.
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Med 16 mot 5 stemmer blei det så vedtatt å gå inn for gruppev.i,.se forhap.d- , .
linger. Gruppene skullr~ ·;vea : eg-ne :avsteinrl-•
inger avgjøre om de godtok res~lt~t~J~ ~].l,e ~
ikke • •- '' '· '
.
Det blei så satt en tidsfrist for
gruppene, til å utforme kravene. I støp~
eriet var det grupp~te den 2.9. ·Det·var
her full. _enighet pm å .samle seg om et krav
i generelt tillegg på kr. 2 7 50, bortsett
fra 4-5 som gikk inn for 3 kroner.
Vurder~nga som lå til grunn var bl.a. at
4,5% lønnsglidning fqr støperiet betydde
kr~ 1,75 i generelt tillegg. I tillegg var
det aktuelt for etterbetaling .fra·, vårens
oppgjør og kompensasjon for en god del merarbeid i støperiet ~ga. ·produksjonsuts~r~.
.
.
De andre gruppene reiste krav på 3
kroner timen, med unnt~ .av hallen som
krevde 3,50 for endel av faggrupper som
hadde sakket kraftig akterut det siste
året.
.
Den 9. september var det nytt ti:J:litsøannsmøte for å vurdere. den videre gangen
i forhandlingene. Det var enighet om at
støperiet eller hallen skulle forhandle
først, fo.rcii disse gruppene p.adde akkordavtale, fordi disse gruppene blei regnet
som de sterkeste og mest kampinnstilte
gruppene (med unntak · av verkstedet, som . ikke kunne ra.nilne produksjonen i særlig grad
ved en eventuell konflikt).
·
Andre alternativer, som f.eks : kaia eller fluoriden blei overhode ikke bragt på ·
bane, ettersom de tilhørte de aller svakeste gruppene.
Siden ·gruppeformannen i elektrolysehallen, Finn Handegård·~ ·s om hadde gått i
spissen for gruppevis·e forhandlinger, ikke
stilte opp på dette møtet, blei støperiet ·
valgt ut som den første gruppa som skulle
forhandle, foran hallen. Dette ti.llits- .
mannsmøtet kom også inn på hva som· lå i vedtaket om gruppevise forhandlinger.
Det blel her referert til tidligere
praksis i foreninga, der hver gruppe har
forhandla for seg (i samarbeid med foreningas forhandlingsutvalg) og suverent
tatt stilling til forhandlingstilbudet.
Dersom gruppa forkasta et forhandlingstilbud, var det nødvendig å oppta nye forhandlinger og/eller eventuelt gå til
aks,jon for - å · sette makt bak gruppas krav
(dette skjedde f.eks. i hallen-gruppa 1·
-67, i verksted-gruppa i -70 og i støperigruppa i -73.
( Fn~ n : ~arda n ~er Folk e bla i )
1

I motstrid til dette påstår SV'o Hvitbok
på s.5 ) 15 og 16 . at
·
- vedtaket om ~ruppevise forhandlinger var
en · uvanlig prbsedyre • .
~ tolkningen av vedtaket som gikk ut på at
gruppene skulle være suverene, var Hans
- Sekse sitt verk.
- · tillitsmannutvalget var ikke klar over
konsek~ense~e åv vedtaket.
- vedtaket ville binde andre grupper til å
fatte lignende vedtak, og var i strid
: med grunnleggende solidaritet med alle
. på arbeidspl,.assen.
-

SV's H,v;itbok hevder videre (s.22)

~

.
_ Forhandlingsopplegget med «gruppesuverenitet" med Sekses spesial. tolkning var et klart AKP-opplegg, noe vi alt har vist.
Det forteller at AKP hadde en hensikt med denne streiken lenge før arbeiderne i de to gruppene vedtok streik:
Og opplegget - som gikk ut på å isolere to grupper
fra resten av foreningen i streikespØrsmålet, før forhandlingene for de andre gruppene i det hele tatt var
kommet igang ~ forteller at det ikke var medlemmenes
felles interesser, og heller ikke de to imippers interessc;r,
som stod i sentrum.

Og p~ s. 27 .i Hvitboka si påstår SV at
bak vedtaket om gruppevise forhandlinger
"lå et snevert p~rtipolitisk og sekterisk
standpunkt. "
Dette er løgn og forvrengninger fra ende
til annet - som SV bruker til simpel partipolitisk propaganda mot AKP(m-1) og mot Hans
Sekse, og for å så tvil om hele grunnlaget
for · streiken.
Siden SV's Hvitbok gjør et stort nummer
ut av disse. falske påstandene, vier vi så
?od plass til hva ,som I fak,tisk skjed,dei .,
1
· qV' s
framstilling av forløpet til streiken
vil vi på elet .skarpeste ta avst1md fra.
Ikke mist vil vi ta avstand fra den grove
mistenkeliggjøringa som den daværende fagforeningsformannen Hans Sekse blir utsatt for.
Samtidig behandles tillitsmannsutvalget
og vi• i støperiet og hallen som en flokk
sauer som blei "manipulert" (dvs. lurt) inn
i en streikesituasjon. Men vi er voksne folk
som visste hva det hele giki ut på.
Vi lurer på hva SV bygger alle sine falske påstander på - det kan i hvert fall ikke
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være på protokoller og uttalelser · fra folk
som var tilstede på disse møtene.
. .
Men vi har merka oss at . Finn Handegård (SVrepresentant i fonnannskapetog kommunestyret i Odda) kom med lignende forvrengninger
i et intervju i Haugesunds Avis den ,6.li -76.
Her påstår han til og med at vedtaket i tillitsmannsutvalget var i strid med forbundets
vedtekter (noe ikke engang forbundsledelsen
har hevda). Men -- ia· oss huske p1 at Handegård
sjøl unnlot å møte på disse tiiiitsmannsmøtene, samtidig som han gikk inn for gruppevise forhandlinger i gruppestyret i hallen.
Dersom Handegård skulle være kilden til
SV's Hvitbok, har de i sannhet et spinkelt
grunnlag å bygge på i denne sammenheng • .

Sjøl~e forhandHngene:
resultat kr 0;00 - · ··

Allerede i den -innledende forhandlingsrunden med bed:r:i:ften ,blei det ' 'klart at det
ville by på· kamp å få innfridd krava.
I protokollen fra det første møtet den
8.9 kom bedriften med en protokolltilførsel om at· det -ikke kom· på tale_med noen
fo:r,n. for generelle tillegg til noen grupper
ved høstens særforhandlinger (men de kqnne
til nød gå med på gruppevise forhandlinger
om· særkrav).
.
Dette blei raskt bekrefta da støperigruppas forhandlere møtte bedriftsledelsen
Faktum var at det var gruppe~e i støpden 15.9. Tilbud: 0,00. I tillegg kom de
eriet og hallen som fremma forslaget om
med noen mindre innrømmelser på særegne
·gruppevise forhandlinger, og vi hadde ingen
gruppekrav.
andre hensikter med det enn at vi mente det
Da hallen gikk til forhandlinger den
ville tjene våre forhandlinger. Vi var de
16 . 9, fikk de samme svar: 0,00 i generelle
eneste avdelinger på akkord, og vi var
tillegg. (Et unntak var ·12 mann som fikk et
innstilt på å kjempe for å få innfridd våre
tilbud på kr : l. 00 pr ; time i tillegg - og
krav.
ei lita gruppe som fikk heva minstelønna til
Blant de som gikk aktivt inn for
kr. 29,- _pr . time. Disse · unntakene var imidgruppevise forhandlinger var en rekke dalertid ..,· ku n .,
etterslep fra vårens særværende medlemmer og sympatisører av SV.
forhandlinger. f
.
Vi mente også at dersom vi vant gjennom med
våre krav, ville det komme hele avd. 61
Avvisningen av våre fuiit ut rettf erdige
til gode.
krav hadde sin direkte bakgrunn i NAF's ·
Faktum var videre at Hans Sekse i utdirektiv om å ikke ·gi lokale lønnstillegg.
gangspunktet argumenterte for samla forDette blir bl.a. bekreftet av von Kroghs
handlinger for hele foreninga, o g ~
klare uttalelser i Dagsrevyen den 24.9,
gruppevise forhandlinger. Han viste til at
etter at streiken var et faktum. Han slår
en burde prioritere å forhandle samla for
her fast at det ikke kommer på tale I!led
å få innfridd de generelle krava. Så kunne
lønnstillegg pga. at dette gjelder
en seinere gjennomføre særforhandlinger på
næringslivets interesser.
hver gruppes særkrav.
Von Krogh uttaler i _Rogalands Avis:
På tillitsmannsmøtet der forhandlings"Hvis vi bøyer av denne gang, vil vi møte
formen skulle avgjøres, bØyde Hans Sekse
like store og harde krav neste gang. FØr
seg til slutt for kravene, spesielt fra
eller siden må det være stopp" . Vi som gikk
våre to grupper, om gruppevise forut i streik, så det motsatt: Dersom vi
handlinger.
gav etter på krava og godtok 0,00, ville
·· Det er også helt feil at Sekse gav en
vi møte samme avvisninga neste gang. Derfor
"spesiell fortolkning"av vedtaket. På
gjaldt det å vise vår styrke og enhet, _ _
tillitsmannsmØtet gav Sekse en definisjon
Når bedriftsledelsen hevda at vi prakav vedtaket om gruppevise forhandlinger som
tisk talt hadde fått -innfridd lØnnsglidvar en direkte konsekvens av en lang deninga innefatta i Kleppe-pakken (mens de
batt. Denne definisjonen var alle på mØtet
. .-i BT (Bergens Tidende) 23. 9. hevda at vi
enig i. Den slo fast at gruppene skulle
var på god vei til å nå lønnsglidningsvære ·suverene og at alle måtte være forkravet på 4,5% innen utgangen av året),
beredt på hva som helst, og at dersom noen
var det grunn til å lure.
gikk ut i kamp, var ·det hele· foreningas .
Hvor kom disse pengene fra?
jobb å støtte opp.
Vi så i alle fall ikke snurten av dem i
Andre definisjoner ville :.i praksis bare
vår lønningspose .
dreie seg om uforpliktende snakk og tilFor det andre står jo dette i mot?trid
pasningsforhandlinger.
_
til andre uttalelser om at lØnnsglidninga
De grupper som blei stilt opp først, -var
på 4,5% ikke gjaldt for oss som "tjente
de som hadde mest kampkraft og kunne lamme
så bra".
produksjonen direkte · (pga. det siste blei
ikke mek. verksted tatt ut, og pga. det
- Når bedriftsleldelse.n argumenterer med
første blei kaia og flouriden overhode ikke
at de har dårlig råd og 10 vanskelige år
diskutert). støperiet blei valgt først,
foran seg og store investeringsplaner, er
siden hallen hadde eri
- ' svak gruppeheller ikke dette noe argument for lønnsformann, som ikke en gang gadd å møte på
nedslag.
·
tillitsmannsmØtene.
For det fØrs te er det vi•~ arbeiderne
Var vedtaket med på å undergrave solipå Zinken, som i Artider har skapt verdiene
dariteten i avd. 61, var det en feil å
på denne arbeidsplassen - mens store
vedta gruppevise forhandlinger? Det store
millionbeløp har blitt sugd ut av landet.
flertall i tillitsmannutvalget vedtok
Hvorfor ikke bruke denne profitten til nygruppevise forhandlinger. Vi i støperiet
investeringer? Dersom vi skulle ta beog hallen ville føre kamp både på vegne
driften på ordet, burde f.eks. arbeiderne
av oss sjØl og foreninga ellers. Dessuten
i hallen ha ventet med å kreve lØnnstilvisste vi at vi ville få støtte av resten
legg til den nye etektrolysehallen sto ferav avd. 61.
dig om en del år.
Men vi biter ikke på denslags "ansvarlige argumenter", det ville bare satt
arbeidsfolk årtider tilbake.
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"MEN DERE TJENER JO SÅ BRA".
De't te fikk vi ofte høre under streiken.
Men dette er ikke noe arg.w nent inot å _
kjempe mot reallØnnsenking; kjempe for
iøftene fra Kleppe-pakka· og for en større
del av profitten på Zinken.
•
Vi går imot lØnnsneds_lag for alle .
·arbeidere·, uansett om de tjener 40 000,
80 000 eller . 100 000 kroner. Det vil alltid
være bedriftseierne som ' tjener på lønnsnedslag.
For det andre har vi på Zinken opp/arbeidd oss et lønnsnivå noe over gje;11·nomsnittet gjennom hard lønnskamp og
gjennom hardt akkordarbeid. Om vi oppretthold~r reallønna mot alle .forsøk på å
·
'.senke. den, vil det være med på å heve
:lønnsnivået andre · plasser.
.
Fo:c: det tredje reiste alle gruppene i
avd. 61 krav på 2,50 - 3,50 i generelle
tillegg. Derfor er hØgtlØnnshetsen også
~t angrep på ei hel fagforening med over
500 medlemmer.

Bedriftsledelsen løy om lønna
Zinken- ledelsen hevda i avisene at vi
som var i streik tjente 75 - 78 000 kroner
;i året. Vi vil vise at dette var rent
vrøvl, - og vi vil tilbakevise påstandene
om at vi kom med grove usannheter om lØnns:forholdene våre under streiken.
Ledelsen brukte påstandene om at vi
;tjente s_å bra for å få streiken til å
dreie seg om helt andre ting enn en kamp
mot· lønnsnedslag og kombi-oppgjør. Usannhetene om lønna vår var et bevisst
splittelsesforsøk som borgerpressa greip
begjærlig og spant videre på. ·
Og vi i streikekomiteen må innrømme at
vi til en viss grad beft på dette agnet og dermed gikk inn i en diskusjon på bedriftens premisser om hvor mye vi egentlig tjente.
En slik diskusjon fører en hver streik
på avveier. Streiken dreidde seg ikke om
hvor mye vi tjente, men om et forsvar mot
reallønns-senking og et forsvar mot den
profitthungrige giganten ~inken.
,

..

Sainnheten om lønnsforholdene
LØnn~ på Zinken ligger noe over vanlig
lønnsnivå i kjerneindustrien, dersom alle
tillegg medregnes.
Lønna er ikke høyere enn at en fagarbeider ligger 5-6 000 kroner under en
topplønna fagarbeider innen jern- og metall. LØnna er ikke høyere enn at en
stripler medregna alle sine søn- og helligdagstillegg ligger 4-5% under, og at en
støperiarbeider ligger 8% under, når alle
skifttillegg trekkes fra.
Vi, 150 mann som var i . streik, har ulike typer jobber med ulik betaling. I bedriftens "o.pplysninger" om hvor mye vi
tjente var det bare støperiarbeidernes
lønninger som blei trukket fram. LØnna for
100 mann i hallen blei ikke nevnt med et
ord. Og en kunne få inntrykk av at samtlige 150 ~jente minst 72·~ 78 000.
Faktum er at sjØl om støperigruppa er
16

. bei;,t J,Ø?Vlå..; på· '. Zinken; k·o'In:ni'er' de :færre·s te
i denne gruppa over 72 000.
støperiarbeiderne er · rundskiftarbeidere
· .på hardt akkordarbeid·. Grunnlønna inntil ,
streiken var kr. 27,47. Med akkordtillegg
· på 5-8 kroner representerte dette ei_ års,:lØnn på ye:i,. 60 . 000 •.. I tillegg ~ om-etter•middagstillegg (kr. 2,- pr. time·), natt-tillegg (kr: 4:,- pr. time) og, h:elgedagstillegg/hØgtldstillegg, og evenbuelt diverse andre tillegg: ovnskjørertillegg, støv~~i llegg o.l.
.
.
!'·
Dersom en·· stØperiarbeide.r (rent teo- .
.:i-etisk) overhode ikke ·var sjuk eller skada,
dobba for fullt i jule- og nyttårshelga,
i påskehelga og :L. mai/17. mai, sto i
· ~kkordproquksjonen på alle skifta hele
året og attpåtil var fast ovnskjører på
alle skifta, da ville årslønna kommet endel
bver 72 000 ~
-~) Men dette eksempelet stemmer ikke med
det virkelige liv. Skadestatistikken i
-støperiet er høyest på Zinken, og pga.
skiftarbeidet er også fraværet høyere enn
normalt.
·
For det tredje står ingen i full akkord
på alle skifta.- Det er relativt ofte stopp,
små reparasjoner o.l., sl_ik at en blir
satt på annet arbeid og mindre lønn.
For det fjerde har de færreste ovnskjørertillegg. (3 ovnskjørere på hvert
s·k ift) •
· Dette tatt i betraktning tj e~t e støperiarbeiderne reelt i året rundt 70 000
i gjennomsnitt, med grunnlønn, akkordtillegg og diverse andre tillegg.
I elektrolysehallen finns det flere ulike grupper av arbeidere. Flertallet er
striplere og jobber fast formiddagsskift.
Vi har en svært dårlig akkordavtale, som
betyr at Ø_kn_in9er i arbeidsmengden bare
slår helt ubetydelig - ut på akkordtilleggene. .
.
I · gjeµnoriisn.itt .hadde striplerne før
streiken ·el · årsiønn på ca. 65 000. De
fleste andre gruppene i hallen (mangan,
kjellervakter, diverse) er to~kiftsarbeidere (formiddag/ettermiddag). Noen av
disse gruppene tjente noe·mer enn striplerne, mens de fleste tjente mindre.
· Det bØr altså nevnes at også arbeiderne
i hallen jobber annenhver helg, i høytider osv.
Vi kan altså slå fast at arbeiderne i
hallen før streiken hadde ei årslønn på
60 - 67 000, alt etter hvilken jobb du
hadde i hallen. Denne årslønna inkluderer alle akkord- skift- og helgedagstillegg.
uet som vi har skrevet om lønnsnivået
vårt, blir også bekrefta ved å se på lønnsslippene våre for året -76. Om en legger
til ca. kr. 3 500 som vi i gjennomsnitt
"-tapte" pga. streiken og sit-down-aksjonen,
har de aller fleste fra 60 - 70 000 for
1976.

Dette er bedre beviser enn all verdens
kunstferdige regnemåter fra bedriften.
Likningen for -76 viser klart at ingen kom
opp i hva ~edelsen påsto.
'

Våre informasjoner om lønnsforholdene,
og ~der stre i ken, er i all hovedsak i
tråd med de't vi har skrevet her.

før
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Myten om dei
kravstore
Zinken- ··
arbeida ra ne

Kla ~se;i<Elrn·p en
de n 29 . ;-_

legare peika ul kursen for
lenskampen, bide i Odda og
andre stader. Arbeidsfolk velt at
del ikk)e er dei som vert råka
denom Zinkenarbeidarane vinn
Streiken til dei 150 Zinkensiger .•- men tvert om.Det er
arbeidarane er på fA dagar vorte profillen til Zinken som vert
møtt med ein serie løgnpåstand- råka, og streiken hjelper til i fA .
ar. I stre vet for å sverte dei slreilønsnivåe.1 i været i andre verkkande og i hindre dei · mi å få
-emder og.
..
..
slølle er del serleg lagt vinn ·på i
Norzink er eil internasjon»lt
framstille dei som kravstore, ,i'lorkonsern · med superprofitt.
høgtlønna og ansvarslause _
Del er eigt av det svenske Bolifor å gje inntrykk av al både den AD og det belgiske Com-- ··
kuva og streiken er hrimelige og
pagnie Royal Asturieniie·,.,.,-des
ureth':se.
Mines SA, begge med omlag ·
Delte er ei framstilling vi vil
9 000 lilselle. Det belgiske sel•
møte lrull i tida som kjem. Men
skapet driv storstill imperialisho verl ikkje sannare av det.
me I Spania og Marokko, og ·var
Borgarskapet, med adm. dir.
ein av hovedbakmennene i KonLeir von Krogh ved 'Norzink i
go-krigen refl eller 1960. I 1974
brodden , hevd.ar at dei strei•
hadde Norzink eit driftsover•
.kande_ er særskilt høgtlønna,
skol på 78 millionar kroner -·
både I høve til andre Zinken-argigantiske avskrivninger fekk
treidarar og andre arbeidarar i
nelloprofillen ned i 7 .5 millionKjemisk. Særleg gjeld delle støar.
periarbeidaranl'.
Administrerende
direktør
Sunninga l'r af arbeidarane
Leiv von Krogh klager over at
•lig_g på v_anleg lønnsnivå I kjer- -bedriften ikkje har rå.d til å gje
ne1ndustnen - 60-65 000 kronlønslillegg, og er i olle avdi arkan

beidarane «krev meir og mein>

komme opp i årsløn på over
70 000 er berre eil resullal av beinharde akkordar, • rundskift.
arbeid, smusstillegg, overlidslillegg og arbeid i jul, piske, nyfl.
irogl7.mai.
·
· Det er reil at Zinken-arbeida-

er.

jo meir dei får. Ollen til von
Krogh for økonomien til Nor•
zink kan ikkje stikke sA fælande
djupt. Samstundes som von
Krogh er bedriftsleiinga sin
framste talsmann når arbeidarane ikkje fir eiil øre· i fønstil: ·
.legg, har huset til •on Krogh I

Al

støperiarbeidarane

rana tener meir enn man.g e ar-

beidarar i lilsvarnnde arbeid.
Men del er nell eit argument for
at slreik førar fram - al kamp
nyUar. På Zlnken har kamplina
alltid stått sterkt. Difor har ar.'
b~i~aran~ • der kjempa seg m,
v1kllge s1grnr. Zhiken har lid-

Odda vorte modernisert for over

ein million kroner - på•'bedriften •si rekning. Dersom "in deler
denne summen mellom arbeida.
rane, vill dei fi timeløna auka
med omlag ·kr. 1.40 gjennom eit
heilt Ar! (Meir om dette st>inStr.-\

I den landsomfattende løpeseddelen vi 9a~- ut,
heter det f.eks.:
"De fleste av oss tjener såy;i.dt 60 000 ,
· dette mea: hard ak~ord. Mect q.lle ~}<i.f tog ulernpestillegg . s 'om . :finnes kan . .de _. cst.
50 rundskift·a rbe;j.derne :i,. støperiet . teoretisk nå opp . i · 7'2.000 : 11
•
• :

sv har~ sine oppsummer~nger e~ helt annet
syn.
.
,
.
I SV's Hvitbok står det . Leks. på s. :i'3 o~
på s. 2 7:
,..
Det kan virke -som · oni
noen i ;treikeledelsen følte de ville få vansker med å
overbevise utenforst~nde om ·af kravene var rettferdige,
og at de _cledor k6ni til å gi ufyllstendige opplysninger.
Dette var meget uheldig og gjorde bare galt verre, ·da
det -nl.,l;unne stilles spØrsmålstegn ved streikekomiteens troverdighet. Dette punktet ble raskt ·grepet opp
og utnyttet av be<lriftsledelsen. Både i intervju og i
form av- en fullstendig presentasjon av en Iønnsovessikt
(1. 10.) fikk bedriften komme til orde i arbeiderparti- •
avisen Hardanger Folkeblad. Bedriftens redegjørelse for
lønnsnivået ble stående uimotsagt. Den viste. i tørre
tall at arbeiderne i støperiet - teoretisk - hadde
rundt kr. 75 000.på årsbasis, med alle tillegg,
akkord og feriepenger. Den kjen.nsgjeming at dette inn~bar ef. hardt skiftarbeid · under helseskadelige forhold
var ikke nok til å «rette opp inntrykket> ute blant folk
etter at det først var slått en bresje i streikekomit~ns
troverdighet. På dette punkt virket komiteen uforberedt
og klossete.
c)' Streikekomiteens troverdighet ble undergravd både ,
innover og utover ved at den ga feilaktige opplysninger
om lønnsnivået for de streikende. Dette ga bedriften
og den borgerlige/ sosialdemokratiske presse gratis
poeng.

,·

Og Finn Handegård var ikke snauere i avisintervjuet den 6.11 ifjor:
"Men bedriftsledelsen holdt seg under konflikten stort sett til rene fakta i sine
uttalelser, det gjorde ikke streikekomiteen. Den ga en masse feilinformasjoner."
Dette er et rent forsvar for bedriftens
usannheter fra SV's side - og åpne anklager
mot hele streikekomiteen.
·

GA sakte-aksjon i støperiet ,11,s,
Torsdag den 16:9 avholdt støperigruppa
nytt gruppemøte.
Tilbudet ~å 0,00 vakte sterk harme. Ingen
var. innstilt på å godta et slikt påbud.
Det fikk begeret til å flyte over.
Utifra bl.a. den vellykka gå-sakte aksjonen i støperiet i -73, blei det enstemmig
vedtatt å t a i bruk denne kampformen fra
neste dag. Samtidåg var alle innstilt på at
vi måtte ta ibruk streikevåpenet om aksjonen
ikke ga resultater innen få dager ~
Gruppemøtet gjentok også enstemmig lønnskravet på 2.50 pr ~ time.

I vedtaket heter det:

"STØPERIET GÅR DEN .V.SEPTEMBER NED PÅ
60 %AKKORDTEMPO, •
DERSOM DET IKKE ER FREMKOMMET ET AKSEPTABELT TILBUD FRA BEDRIFTEN INNEN ONSDAG
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22, SEPTEMBER

KL. 14 ,QQ, GÅR STØPERI ARB EI-

~ERNE TIL FULL ARBEIDSNEDLEGGELSE FRA
11
SAMME TIDSPUNKT,

•

sv•s· Hvitbok

hevder at dette vedtaket
"svekket arbeidernes taktis'ke situasjon"
(s.

15} :

·»ermed hadde motstanderen alt på
forhånd fått kjennskap til arbeidernes neste trekk. En

ting er at bedriftsledelsens utgangsposisjon var gunstig
og at den spilte sintlort taktisk lurt, .slik at arbeiderne
nærmest ble tvunget til å gjøre noe drastisk. Likevel
var det en feil på forhånd å binde seg tir full streik, og
ikke minst å røpe dette for fienden, dersom ikke gåsakte-aksjoi:Ien førte fram , i første omg:uig; Dermed
forelå det en «streikeautomatikk» som bedriften bare
kunne hilse velkommen. Ved å binde seg til streik på
forhånd, hadde arbeiderne fratatt seg muligheten til å
vurdere taktikken på nytt ut fra den nye situasjo~en.

Det er rent tullsnakk fra SV å hevde at
bedriften kunne hilse vedtaket vårt velkommen, og at det forelå en "streikeautomatikk".
Etter to resultatlØse forhandlingsmøter

( 8.9 og 15.9) vedtok vi gå-sakte aksjon
for å vise styrke bak krava - og for å gi
bedriften ennå en sjans innenfor en tidsfrist på over 5 døgn. Om Zinken-ledelsen
likevel sto på sitt (0.00} etter nok et forhandlingsmøte, var det ett a lternativ som
sto igjen : full arbeidsnedleggelse .,
Dette var den eneste aksjonsformen som
betydde opptrappin~ fra en gå-sakte aksjon.
Det var ingen hemmelighet, verken for oss i
støperiet eller bedriften.
Det yar helt riktig å slå dette fast i vedtaket - både _for å legge maksimalt press på
bedriften, for å vise at vi mente alvor og for å forberede oss sjøl, hele foreninga
og folkeopinionen på at det korn til å bli _
streik på Zinken, dersom bedriftsledelsen _
ikke var villig til å gi etter.
Dette hadde ingenting med SV's såkalte
"streikeautomatikk" å gjøre.

FRA ZINK-ST~PE ~IE T

Foto: A. Hesj edal

Etter grupp~Øtet den 16.9 fikk pressa
følgende redegjørelse:

Bedrltten har møtt oss med arrogan' se ved å forlange at v1 skal .
godta kr. O.OOogde henviser w
dårlige tjder.
Dette er den _g amle leksa
som. møter oss hver g-ang v1
krever lømsjustel'lnger. Den.
ne argun:ientasjonen kan 'VI
overhodet Ikke godta. Vi vet at
-bedriften ved de tre siste
lønnsforhandlingene
har
trumfa .gjennom minimale
lønnsøkninger. Dette må nå
forandres, trumfen må nå
'komme over på våre hender.
Derfor har gruppa 1 støpe.
riet enstemmig vedtatt på møl te den 10. sept. å ta opp kampen, og_fatta følgende vedtak :
.Støperiet går idag den 17.
sept. ned på 60 % akkordtempo .'Dersom .det Ikke er fremkommet et akseptabelt Wbud
fra bedriften innen onsdag 22.
sept. kl 14.00, går støperiarbeiderne W tull arbeidsnedleggelse fra samme tidspunkt .

.. · Opplegget fra tillltsmannsmøte w
fo,:handllngene
var at det skulle være forhandlinger gruppevis. Det ble , ,
ogs_å vedtatt at hver gruppe ·
suverent tok avgjørelse på
eventuelle tilbud, og at alle
grupper måtte respektere de
enkeltes vedtak som måtte bll

disse.

fatta. Støperiets vedtak kan få
konsekvenser for samtlige arbeidere (medlemmer) i avd.
61 . . Vi er den første gruppa-som har fo!'handlet og står
med et resultat på null. Følgene av vårt vedtak vil -iieit
sikkert komme samillge til
~.!!__hvis alle .går inn for å
fullføre .kampen.
Vi forventer nå fuli. sympati
og støtte fra samtlige arbeidere ( medlemmer) i ayd. 61.
' Gruppestyret i Støperiet har
sendt denne redegjørelsen og,
så til pressa fordi vi· har sett
ved andre arbeidskamper i
Norge den senere tida at både
enkeltpersoner og gru'(Per
gjør sitt ytterste-·for å forvnmge hva kampen gjelder.
· VI er også forberedt på · at
enkeltpersoner innen·våregen
fagforening kan forsøke seg j$i
å så tvil og mismot i våre e~e

~ r.
Men våre beslutning-er står
· fast, v1 veit med sikkerhet at

det store flertallet av våre arbeidskamerater vil sWle seg
bak oss i den kommende kampen. Vi er også overbevist om
at de fagorganiserte forøvrig i
Odda vil sette kreftene inn i
aktiv støtte i kampen vår.

I følge protokollen fra forhandlingsrnø·te
den 20.9 , påsto bedriften følgende om aksjonen:
"Reduksjonen til 60 % ytelse i støperiet
sto ikke i forhold til overenskomstens
lønnssatser og akkordfortjenest~.
Aksjonen var derfor ulovlig, tariffstridig og utenfor Hovedavtalen."

Dette vil vi avvise. Fra den 12. 9.• var
akkordavtalen i støperiet utløpt, og vi
hadde derfor en soleklar rett til å gå på
"dagsing" på grunnlønna.
Gå-sakte-aksjonen i støperiet .blei enhetlig gjennomført. Zink-hivene begynte å
tårne seg opp bak ovnene. Alle begynte å
innstille seg på ·s treik. Kampviljen var
på topp. Alle var enige om at det ikke korn
på tale å gi seg og godta 0,00. Det ville
være å kapitulere for bedriftens harde linje i mange år framover. Dersom vi ikke sto
sammen nå, ville vi stå ovenfor samme situasjonen om 1/2 eller 1 år.
Mange begynte å diskutere organisering
av en eventuell streik, og hvem som burde
sitte i en streikekomite. Uten akkordjaget var det bedre tid til å preike sammen
på skiftene.
Mandag den 20.9. var det gruppemøte på
mekanisk verksted, med 60 mann. De gav sin
fulle støtte til aksjonen i støperiet, og
uttalte bl.a.:
"Vi vet av erfaring hvor viktig og nødvendig det er i en konfliktsituasjon
å få støtte av sine egne arbeidskamerater. Vi forventer også at de øvrige
medlemmer i avd. 61 gir sin fulle
støtte".
Dette håndslaget fra verkstedarbeiderne
var en stor oppmuntring, og feide til side
all tvil om at våre arbeidskamerater ellers
på Zink.en ville støtte oss.
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streiken fra aviser og massemedia forøvrig,
og ikke minst fra forbundet og LO-ledelsen.
Etter diskusJon blei det vedtatt en enhetlig
uttalelse til offentligheten om streiken.
Det blei videre -enstemmig vedtatt egne
vedtekter for organiseringa av streiken og det blei valgt en streikekomite på 11
mann, herav to talsmenn.
Alle disse vedtakene viste seg i løpet av
streiken å være riktige vedtak.
Til slutt blei det ·diskutert forskjellige
måter å sikre Økonomisk støtte.
Deretter gikk gruppa samla ned til fagforeningsmøtet i avd. 61.

Gruppemøtet i elektrolysehallen C21.s>
På tirsdag den 21.9. hadde gruppa i
elektrolysehallen møte etter resultatløse
forhandlinger om generelle tillegg. Flertallet i hallen hadde møtt fram, og ca.
20 fra støperiet var også til stede uten
tale- og stemmerett.
Det blei diskutert om hallen skulle gå
ut i streik sammen med støperiet eller
bare gi sin støtte til støperigruppa. Det
første synet vant klart fram. Det blei også diskutert om hallen skulle sette igang
en gå-sakte-aksjon før· en ev. opp~rapping
til streik. Men det blei enighet om at
dette var svært lite hensiktsmessig, siden
det bare. ville medføre tyngre arbeid og
store problemer. I vedtaket fra møtet
heter det bl.a.:
"Bedriftens tilbud er uakseptabelt.Dersom
det ikke innen freda1 kl. 12,00 foreligger et akseptabelt tilbud, går vi
til streik fra kl. 14.00. Elektrolysearbeiderne gir støperiarbeiderne sin
fulle støtte.
Vi vet at vi ved å stå sammen vil
vinne fram med vår kamp. Vi forventer
videre full støtte fra de øvrige fagorganiserte ved Zinken."

5tøperia rueidere og andre i diskusjon like før fagforeningsmøtet.
Foto : Klas s ekampen.

Fagforeningsmøtet:
Full støtte til streiken <22.9>

Møtet blei holdt på snekkerverkstedet på
Zinken onsdag den 22.9 kl.14.00. Det vår
svært godt besøkt.
Foreningsformannen, Hans Sekse, orienterte
først om gangen i forhandlingene og de vedtakene som var gjort i styret og i tillitsmannsutvalget.
.
Rune Paulsen la fram vedtakene på streikemøtet i støperiet - og oppfordra til full
støtte fra resten av . foreninga.
Gruppemøtet i støperiet var satt til ons- Gruppeformannen i hallen, Finn Handegård, la
så fram vedtaket om at hallen gikk tilstredag den 22.9 kl. 12.00. Dagsorden var:
i~ fra fredagen om bedriften ikke kom med et
!.Referat fra forhandlingene
akseptabelt forhandlingstilbud.
2.Streik?
Men han sa også at han personlig hadde mange
43 av vel 50 medlemmer var tilstede (noen
formelle innvendinger mot framgangsmåten J
var sjukemeldt og noen på ferie).
og at han var prinsippielt motstander av
Bedriften hadde nok engang avvist muligslike ulovlige konflikter. -Men dersom stre- .
heten for å få istand reelle forhandlinger
iken fikk full støtte på foreningsmøtet,
hadde ikke hallen noe annet å gjøre ennå
og en løsning på konflikten. Tilbudet var
fortsatt kr. 0,00.
følge støperiet ut i streik.
Mange oppfatta Handegårds uttalelser på det
Gruppemøtet vedtok da enstemmig å gå til
dette møtet som et forsøk på å så tvil og
streik, etter at tillitsmenn hadde orientert forvirring om streiken - i stedet for å appom Hovedavtalens bestemmelser om .fredsplikt- ellere om støtte og enhet .
en. Gruppetillitsmennene trakk seg fra sine
Flere blei etter dette på vakt mot hans lunverv - og gruppemøtet blei heva.
kne holdning - · noe som skulle vise seg å
være fuilt ut berettiget. ( Vi trekker dette
Det første streikemøtet blei satt umiddel- fram fordi Handegård seinere rettet harde
bart.
angrep mot hele streiken, og fordi han er
Paulsen holdt en appell om å vise samhold i
medansvarlig for SV' s Hvitbok om s 1treiken.)
streiken fra første stund, på tvers av alle
Men medlemsmøtet gav sin tilslutning til
politiske skillelinjer og alle motsetninger
vedtakene i tillitsmannsutvalget om gruppesom måtte ha vært mellom skift'ene. Han advise forhandlinger - og, om at forhandlingene
varte mot alle utspill som kunne ventes mot

Streiken et
faktum (22.9)
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for de øvrige gruppene skulle innstilles inn- å hØre om hele bakgrunnen fo~ streiken og
til videre ( siden bediften hadde erklært at våre arbeidsforhold. (Dvs. ett unntak:
det ikke _ kom på tale ,med generelle tillegg
Klassekampens journalist.)
for iioen • grupper.
Samme kveld hadde støperiarbeidernes
Fagforeningsstyret satte følgende forslag streikekomite sitt første møte. Det valgte
et arbeidsutvalg med formann, sekretær
fram til avstemming:
og kasserer, ' og nedsatte et ø~onomiutvalg.
"lønnsforhandling-ene om nye særavtaler
Det utarbeidde svar på en del spørsmål vi
som avd.61's forhandlingsutvalg og støkunne vente de to talsmennene ville møte
peri- og elektrolysehallgruppa ha'r hatt
fra pressa. En fikk ansvaret for å gjøre
med Norzink , har gitt et fullstendig
undersøkelser på trygdespørsmålet. Det
µakseptabelt resultat.
vedtok å utgi en løpeseddel til alle
Bedriften har -også slått fast at det for
arbeiderne i hallen dagen etterpå, som
de øvrige grupper vil bli gitt samme svappellerte til enhet i kampen og til å
ar.
.
slutte opp om streiken. Til slutt vedtok
I
Støperi- og elektrolysehallarbeiderne
det at det skulle være dugnadsdag med
har vedtatt å gå til streik for krava
støping
i tomta til noen husbyggende
sine.
arbeidskamerater på fredag.
Vi anser det derfor som vår soleklare
plikt og rett å støtte våre arbeidskamStreiken var i full gang erater både moralsk og Økonomisk.
Det er av stor betydning at samtlige
~medlemmer av avd.61 står sammen bak de
streikende for at kampen deres skal
fø~es fram til seier.
En sei.er for disse vil være e'n se i er for
alle fagorganiserte på Zinken. "
Avstemmingen skjedde skriftlig (det er
blitt underslått av streikens motstandere
mange ganger seinere).
Resultat: 225 for forslaget - og 65 mot.
Denne klare støtteuttalelsen til
streiken blei fatta på et fritt grunnlag,
uten noe som helst ytre pre~s og usaklig
hets mot streiken. Derfor holdt vi som
var i streik oss til' dette vedtaket som det
mest representative for våre arbeidskameraters holdning til streiken,
Dette vedtaket blei sjølsagt bort"forklart på forskjellige måter. Olav Bell,
som blei fagforeningsformann etter strei- •
ken, har gang på gang kalt dette møtet for
"rotemøtet på snekkerverkstedet".
· At møtet skjedde etter en vedtatt dagsorden, en skikkelig møteledelse, en demokratisk diskusjon og skriftlig avstemning,
det betydde det motsatte av rot.
Seinere har det også blitt hevda at vedtaket
var ugyldig, fordi "de streikende deltok i
avstemminga, og dermed ga støtte til seg ·
sjØl'.'. Dette er også tullprat. Rett nok deltok de -ca. 40 fra støperiet i avstemminga.
Det gjorde også de vel 30 fra hallen som var
tilstede ( disse var forøvrig ikke ute i
streik ennå ) •
fullverMen vi var jo alle sammen
dige medlemmer av fagforeninga!(Dessuten
blei det aldri satt fram noe forslag på medlemsmøtet om at vi ikke skulle ha stemme;:_:ett.)
(Men sjøl om vi likevel ikke hadde deltatt i
denne vikti-ge avstemminga, ville forslaget
fra styret ha blitt vedtatt med overveldende
flertall uansett.)
.
_
Ogs4 på seinere fagforeningsmøter under streiken hadde vi som var ute i streik stemmerett i alle saker.
Det kan forøvrig være verdt å nevne
fra dette møtet at det var en person som
erklærte at han verken var for eller imot
streiken. Han fulgte alltid flertallet.
Det var Iv~r Mala, nåværende f~gforeningsformann.
Etter at møtet var heva etter et par,
timer, var det et stort oppbud av journalister utafor porten som sikla etter
siste nytt Men flere av oss reagerte . på
at journalistene ikke var interessert i
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Torsdag 2J.ø
Løpeseddelen til hallen-arbeiderne blei
godt mottatt, og utover dagen hadde streikekomiteen for støperiarbeiderne samtaler
med en god del fra hallen om hvordan
streiken burde organiseres og utvikle seg
framover.
Samme dag hadde forbundssekretær Olav
støylen ifra Kjemisk møte med foreningsstyret om streiken. SjØl om han var i
Odda, stilte han ikke .på fagforeningsmøtet
dagen før. Han forsøkte seg heller ikke på
noen kontakt med streikekomiteen.
Utpå dagen kom det melding fra bedriftsledelsen om at alle som var i streik, ikke
lenger hadde adgang til bedriftens område
(trolig pga. lØpeseddelaksjonen overfor
hallen).
Videre fikk vi rapport om streikebryter-virksomhet. En av skiftformennene i .
støperiet, Mørk-Olsen, produserte zinkstøv
og kjørte dette ned i lutningen for at
produksjonen kunne holdes oppe der.
sjøl om denne skiftformannen sikkert var
under et visst press fra ledelsen, var
dette ikke noe annet enn streikebryteri, en
avskyelig handling.
På det andre møtet i streikekomiteen
denne ettermiddagen blei det vedtatt at
noen skulle dra ut til denne streikebryteren og gi ham en kraftig advarsel. Det
kom ikke på tale å tolerere slikt.
Men denne pppgava blei ikke løst skikkelig,
og streikebryter-virksomheten fortsatte i
etpar dager til - inntil produksjonen
stoppa helt da hallen gikk ut i streik.
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Hardanger Folkeblad

Lite «Kjemisk» ,.kan ;.gjØre
Ble· orien_!f3tt om situasjonen i går

Det var ikke niye forbundssekretær Olav Støylen i noBk
kjemisk
lndustriubeiderfor. hund kunne utrette da han torsdag møtte representanter for
avdeling 61 ved Zinken.
Støyle_n fikk seg da presentert
de vedtak som støperiarbeiderne har fattet - blant annet at
de ikke ønsker at forbundet skal
engasjere se11 på deres vegne.
-Jeg har. orientert fagforeningen om hovedavtalens bestemmelser og gjort det klart at
en konflikt på grunnlag av særavtaler vil bli ansett som ulovlig ,

og tariffstridig. Dette har fagforeningen for -så vidt også .fått
beskjed om tidligere og formidlet vhtere til de streikende og
elektrolysearbeideme som går
til streik ved middagstider i dag.
Videre har jeg latt meg orientere
om de v~tak som ·er fattet i fagforeningen og av de streikende.
Dette vil jeg så legge fram for
forbundsledelsen som formodentl_ig vil sende saken videre til
forbundsstyret. Det er umulig
, for meg på det nåværende tidspunkt å spå noe som helst om
den behandling konflikten vil få

:i disse 'l~ganer, si~r forbunds-HviJl.e•.. pressmidle;·. har
sekretær;_Støylen til Hardanger
man så ,lwtt;,det ikke oppnås ·
Folkehl:"1·" · .
.
. nt,Clliøet..1~ · vanlige forhand-Rv~e muhghe• fi8, ~or- w ,jngsveg ved eksempelvis• uenigbundet til å løse de-~tv1St•
het om særavtaler? · ·
·
er?
·
.
·
·
- I avtalever~t. finnes det
bestemmelser som gjør det mu~
- I visse tilfeller har man
lig å føre lokale tvister inn for
voldsgiftsmuligheter, m~li genehovedorganisasjonene. Forbunreit sett kan 111an si at det eksisterer få pi&.miidter innenfor
det har i en rekke tilfeller nådd
fram til avtaler. når slike tvisteavtaleverket i så 'mite. Hoved-mål er bf!lkt inn for oss. I dettL · saklig baserer man seg på at det
tilfelle(ønsker man ikke å brii.'!~ · . oppnås enighet, og det skjer og. ge forholdet inn for hovedorgaså i de aller , aller fleste tilfelnisasjonen.
lene, sier Støylen.

1

Men spørsmålet om streikebryteri må vies
stor oppmerksdmhet allerede fra starten av
en streik. SjØl om Zinken ville vært ute
av stand til å skaffe og lære opp et større
antall streikebrytere for produksjonen,
kunne de i denne situasjonen f.eks. ha
skaffa seg zinkstøv fra Larvik Pigmentfabrikk, som Zinken kjøpte i 1975,

På dette møtet blei ellers disse oppgavene drøfta: Arbeidsfordeling og stram disiplin innad i streikekomiteen, informasjonsarbeidet (lokal lØpeseddel, pressemelding,
brev til fagforeninger og organisasjoner,
landsomfattende løpeseddel, avisinnlegg) og
Økonomi ( opprettelse av postgiro, lyninnsamling på alle arbeidsplassene i distr±ktet
ved hjelp av list_e r, standsvirksomhet i Odda) •

Fredag 24.9:
Hallen går ut i streik

blemet akutt. Hvem skulle legge fram de
streikendes syn?
Finn Handegård ville ikke ta på seg ansvaret, og begynte å gå en· omvei. Rune
Paulsen måtte mærmest tvinge den tidligere
gruppeformannen bort til pressa for~ avgi
noen uttalelser om streikevedtaket.

Gruppemøte i elektrolysehallen.
Et stort flertall av de nesten 100
arbeiderne var til stede. Det forelå ikke
noe nytt forhandlingstilbud og stemningen
for streik var stor. Vedtaket om å gå ut
i streik blei gjort nesten enstemmig.
Likevel blei det forsøkt å undergrave enheten i streiken. Finn Handegård, gruppeformann, gikk i spissen for å nekte Rune
Paulsen adgang til møtet for å holde en
kort appell, og legge fram en del erfaringer etter to dagers streik. En NKP'er
framførte et forslag om at de streikende
skulle avvise all støtte fra streikestøttekomiteene og AKP(m-1), et forslag møtelederen Handegård forsøkte å få opp til
brei diskusjon. Men forslaget blei nedstemt med stort flertall.
Som møteleder greidde også Handegård
å forhindre at møtet valgte en streikekomite, eller m~dlemmer til en felles
streikekomite med støperiet. Dermed gikk
hallen-arbeiderne ut i streik uten noen
ledelse i et helt dØgn, inntil det felles
streikemøtet mellom støperiet og hallen.
Mye kunne ha skjedd i lØpet av dette
døgnet uten at hallen hadde noen ledelse
eller noen talsmann utad. Hallen hadde
heller ingen utvalgte som kunne delta i
forberedelsene til det felles streikemøtet dagen etter.
Da presse, NRK/Dagsrevyen sto utafor
porten og venta etter møtet, blei pro-

Hardt mot
-l,a,:dt ·på .·.
. ·1 , ..,'. . • .,/;, ~'rr

-,,orz1aa-:.·

·•..Vi streilier~om· vi så. skal
-; sulte ih ~l . .
.
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Det første felles streikemøtet t2s.s,
Ca. - 100 mann fra st~periet og .fra hallen,
og flere koner, hadde møtt fram ·den;ne l~rdag
formiddagen..
,.
Hovedhensikten med møtet var å sveise · de ·to
gruppene sammen til ei felles streikegruppe,
under felles ledelse .;

Til de streikende støperiarbeiderne
påZinken

Kamerater.
Støperiarbeidernes vedtak om å gå til full streik,
har vår fulle støtte. Dette vedtaket er av historisk
betydning i Odda. _For første gang på mange tiår er
MØtet starta med en orientering om den
Økonomiske -og politiske støtten som allerede
streikevåpenet tatt i bruk, et våpen med stolte tradivar kommet inn.
_
sjoner her inne.
Opplysningen om at streikekassa alt inneholI denne kampen står dere overfor en mektig fiendt 30 000 kroner, blei .møtt med tr~peklapp
de
- den norske og utenlandske monopolkapital - og feide til side _all tvil om at streiken
som i samarbeid med det norske statsapparat, LOville strande pga. manglende
Økonomi.
' .
ledelsen og forbundsledelsen i Kjemisk, vil bruke alB~re på mekanisk verksteq på Zi~ken var det
le midler for å knekke streiken. De vil smiske med
alt samla inn 3000 kroner ·, og ellers på
dere og true dere, og til liks med alle streiker i den
Zinken ca. 2000 kroner.
seinere tid vil også deres streik bli kalt for «AKPEllers hadde AKP(m-1) i -O~da og Tyssedal
samla inn 3000 kroner på medlemsmøte, og RØd
aksjon». Denne anti-kommunismen brukes for å
Ungdom i Odda skulle ar~angere åpen ungdqmssplitte dere etter parti.sympatier.
fest i Tyssedal samme kvelde!'%, der he·l e
Hovedavtalen som er kapitalens undertrykkelsesoverskuddet skulle gå til streiken! ( Vi mot- lov overfor arbeidsfolk blir brukt mot dere og dere
tok 1000 kroner dagen etter.)
vil bli trua med arbeidsretten. Derfor er streikevedImidlertid var det streikestøttekomiteene
taket deres et stolt og modig vedtak.
rundt om i landet som virkelig hadde dradd
Mot en sterk fiende er dere allikevel uovervinneinnsamlingsarbeidet igang. Vi hadde allerede
mottatt hilsener og pengebeløp fra ei lang
lige, hvis dere stoler på egne krefter, bygger på
rekke av dem. Spesielt kan vi nevne at stre~
arbeiderklassens historiske streikeerfaringer stoikestøttekomiteen i Trondheim allerede torsler på arbeiderklassens solidaritet og avvise; alle
dag hadde telegrafert inn 4000 kroner og
splittelsesforsøk, slik som Jøtul-arbeiderne.
garantert for at de kunne samle inn minst
Kamerater, Overalt hvor vi arbeider, på arbeids4000 kroner så lenge streiken varte.
plasser, i fagforeninger, streikestøttekomiteer og
Alle støtteerklæringene vi alt hadde mot?rganisasjoner vil vi samle inn penger til dere, og
tatt blei også lest opp , og de blei møtt
Jobbe for støtte til dere på deres egne vilkår.
med varm applaus.
Kampen deres vil bli hard, men ved å slutte rekkeVi hadde bl.a. mottatt uttalelser fra
styret i avd.44 på Nitriden, fra streikestøne sammen i en enhetlig kamp for de krav dere har
ttekomiteen i Odda og Tyssedal og en rekke
stilt vil dere helt sikkert vinne seier.

andre steder i landet, fra Faglig Utvalg i
AKP(m-1) , fra AKP(m-1) i Odda og Tyssedal
og fra Odda SV. ( Se forøvrig eget kapittel
om all støtten vi fikk. )
Siden støtten fra både AKP(m-1) og SV i
Odda har vært omdiskutert bl.a. i pressa og
i SV's Hvitbok, vil vi gjengi støtteerklæringene fra disse to partiene i sin helhet:

AKP(m-1) Odda og Tyssedal

.

Til de streikende Zinkarbeideme

Odda SV vil i forbindelse med den situasjonen dere
er kommet i uttale:

ODDA SV STØTTER ZINKARBEIDERNE

"Kamerater!
Faglig Utvalg i AKP(m-1) vil på denne
måten gi sin fulle støtte og . solidaritet
til de streikende arbeiderne på Zinken.
Deres kamp mot internasjonal m.onopolkapital og hjemlig borgerskap er en dypt
rettferdig kamp som helt sikkert vil bli
støttet av alle klassebevisste arbeidere
landet over.
Vi lover dere all mulig støtte i kampen framover , og ønsker dere lykke til!
For AKP(m-l)s Faglige Utvalg
Tor Mostue
(formann)

Støperiarbeiderne på Zinken er i s13:eik. Ba_kgrunnen
for streiken finner en i vårens tariffoppgJør - den
såkalte «Kleppepakka». Det er verdt å mer~e s~g at
tariffoppgjøret ble vedtatt av Norsk Arbe1dsgi:7erforening og Norzink A/S, men nedstemt av Zinkarbeiderne ogNKIF forøvrig.
'
Intensjonene i Kleppepakka var at lønns~akern~
skulle få en reallønnsstigning på 3%. ~ora opp~a
dette må lønnstakerne ha en lønnsglidning (løi:ms!11legg) på ca 4,5%, De lokale lønnsa~ler umul1ggJør
en lønnsglidning uten gjennom direkte forha?dlinger Det er dette Norzink benytter seg av, og saledes b;yter forutsetningen som _de sjøl har vært med
å godta om en 3% reallønnsøkrung.
.
Odda SV støtter støperiarbeiderne i deres kamp
for dei:es rettmessige krav.
Sosialistisk Venstreparti
Odda
Kjell Johannessen
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Denne uttalelsen fra Odda SV blei av de
aller fleste på møtet oppf~tta som en full
støtte til streiken. Seinere kom det fram
at denne erklæringa verken var styre- eller
medlemsbehandla i Odda S.V. Når etterhvert
en rekke SV-ere i Odda gikk imot streiken,
mista denne uttalelsen etterhvert sitt . innhold som en støtteuttalelse. ( Dette kommer
vi tilbake til t slutten av boka.)
På møtet blei det vedtatt en felles.uttal- '
else om streiken, som bygde direkte på vedtakene fra streikemøtene i de to gruppene.
Denne blei sendt til pressa og til organisasjoner over hele landet. Den lØd:

150 ARBEIDERE PÅ ZINKEN I ODDA ER I
STREIK
VIT~ENGERFULLØKONOMISK
OG MORALSK STØTTE RASKT
Onsdag den 22.9 gikk 50 støperiarbeidere ut i streik.
Fredag den 24.9 fulgte 100 arbeidere i elektrolysehallen opp. Vi vil nå stå skulder ved skulder fram til
seier. Våre krav er kr. 2,50-3,50 pr. time som generelt tillegg ved høstens særforhandlinger.
Bedriftsledelsen forlanger at vi skal godta kr.
0,00, med unntak .av 12 mann i elektrolysehallen som
har fått et tilbud på kr. 1,00 og ei lita gruppe som har
fått heva minstelønna til kr. 29,00. Disse unntak er
imidlertid kun et etterslep fra vårens særforhandlinger. Våre krav har bl.a. sin bakgrunn i den lønnsglidning på 4,5% årets tariffoppgjør forutsatte for
det første avtaleåret. Våre streiketrusler har ikke
ført til akseptable tilbud fra ledelsen. Vi godtar nå
ingen senkning av vår reallønn og vår levestandard.
Støperi- og elektrolysehallgruppa er først ute ved de
gruppevise særforhandlinger. Den avtale vi oppnår
vil være retningsgivende for alle andre gruppers
resultat, og ha betydning for lønnsnivået ved andre
kjemiske bedrifter.
Direktør von Krogh uttaler at bedriftseierne taper
1 million kroner i salgsinntekter i døgnet ved streiken. Dette viser at det ikke står på penger fra den
kanten. Dette er i ferd med å bli en prinsippsak fra
næringslivets og NAF sin side.
Vårt arbeidsmiljø er blitt forverra. Produksjonen
har økt. Vi ønsker en større andel av bedriftens profitt. En seier i vår streikekamp vil også styrke vår
posisjon når det gjelder å bedre våre arbeidsforhold. Vi ser nå ingen annen utveg for å vinne fram
med våre krav enn full arbeidsnedleggelse.
Vi bygger på arbeiderklassens historiske erfaringer om at står vi sammen og er godt organisert, vil vi vinne. Vi stoler på solidariteten i hele
arbeiderklassen i Norge. Vi vil være suverene i å avgjøre hvem som skal være våre talsmenn og våre
· forhandlere.Vi vil avvise alle forsøk på å splitte vår
enhet fra bedriftsledelse, LO- og forbundsledelse og
massemedia. Vi vet at streiken er tariffstridig og vi
vil allerede nå avvise arbeidsretten.
Vi vil ikke få streikebidrag fra forbundet. Derfor
er det nå helt avgjørende med full økonomisk og moralsk støtte fra alle hold - men på våre egne vilkår.
Vi oppfordrer arbeidsfolk over hele landet, fagforeninger, interesseorganisasjoner, streikestøttekomiteer, partier og andre om solidaritet og støtte.

BILETET: Del ·to talsmennene fol' st.-elkekomiteen I Odda, Rune Paulsen .
Kalle Jonsson. (Foto: Klassekampen)

De vedtektene for streiken som støperiet
alt hadde utarbeida, blei også enstemmig vedtatt.
Det blei enighet om at de 11 fra støperiet soffi alt satt i streikekomiteen, skulle
fortsette. Derette~ valgt_e arbeiderne fra
hallen inn 8 personer til en felles streikekomite.
,
Det blei også valgt to felles talsmenn for
streiken: Rune Paulsen fra støp~riet og Kalle
Johnson
fra hallen.
Til slutt samla møtet seg enstemmig om
denne uttalelsen til våre arbeidskamerater
som ikke var i streik:
Streikemøtet vil på det skarpeste ta avstand fra
den tolkning av retten til arbeidsledighetstrygd som
enkelte kretser nå gjør seg til talsmenn for. Ifølge
norsk lov er det klinkende klart at' de av våre
arbeidskamerater på Zinken som ikke er i streik har
en soleklar rett til arbeidsledighetstrygd ved en permittering.
Hvis myndighetene allikevel skulle nekte våre
arbeidskamerater denne rett, så er dette et forsøk
på å spille de permitterte ut mot oss i streik for på
den måten å prøve å knekke hele streiken.
En slik politikk kan i så fall hverken vi eller arbeidere i Norge godta. Vi appellerer til landets arbeidere om å reise en protestaksjon mot en slik avgjørelse. .
,
Hvis arbeidsledighetstrygd skulle bli hol~t tilbake, forsikrer vi at vi vil yte all hjelp og støtte til de
permitterte.
Deres problemer blir i så fall våre problemer. Ingen makt i verden skal klare å sette arbeiderne på
Zinken opp mot hverandre.

Tryktl otlHl hOII
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Ønska bedriften streik?
I . Lkapittel,punkt 14, i Strasbourger"""'
"tesen,e slås det klart fast:
"Av spesiell betydning er det å velge
det riktige tidspunkt for erklæring av
.streiken.
Valget av et uheldig tidspunkt kan på
forhånd dømme konflikten til en uheldig
utgang.
_
Derfor må streiken begynnes på et tidspunkt som er gunstig for arbeiderne, og
som må bestemmes utifra situasjonen den Økonomiske og politiske situasjon etter de lokale forholda og årstiden,
etter maktforholdene, etter arbeidskjØpernes pol i tikk osv. " .
Dette er vi fullstendig enig i.
Og den 22. og 24.9 -76 fant vi tida inne
til å g.å ut i streik, etter å ha vurdert
hele ~ituasjonen og tidspunktet.
,Men på s. 2 7 i SV' s Hvitbok heter det:

d) Streiken kom på et tidspunkt som «ikke var ugunstig» for bedriften (von Krogh). Ingen hadde foretatt
undersøkelser av markedssituasjonen, og om noen
hadde gjort det, holdt de det for seg selv. Betydningen
av bedriftens store lagebeholdning ble oversett. Utskipingen av sink-produkter kunne foregå uforstyrret
av streiken. Streiken rammet ikke bedriften Økonomisk
hardt. På grunn av mangelfulle undersøkelser av bedriftens situasjon og bedriftens motiver bak «0-tilbudet>,
ble det ikke gjennomskuet at dette var en provokasjon
- at bedriften faktisk ønsket streik for å ta knekken
på fagforeningen. Ved å binde seg til streik på forhånd,
ga arbeiderne fra seg muligheten til å vurdere taktikken
på nytt. Bedriften fikk initiativet. Den beste hjelpen til
dette fikk bedriftsledelsen av AKP-folkene i foreningen.

Disse spekulasjonene fra SV er svært
tvilsomme, og i utakt med fler~ av de faktiske forholdene før og under streiken.
Det var ingen som dengang hevda at
bedriftsledelsen egentlig øn:ska seg streik,
·heller ikke SV.
For oss tyda svært mye på det motsatte:
at Zinken ikke Ønska streik, verken av
Økonomiske eller andre grunner.
Vi som gikk ut i streik, slo fast at Zinken korn med tilhodet pårl0, 00 for å følge opp
NAF's sentrale direktiv om å stoppe all
lønnsglidning - og for å statuere ei hardere
linje overfor oss generelt.
Men Zinken undervurderte kampviljen og solidariteten på arbeidsplassen. Derfor blei det
,likevel streik, trass i ledelsens advarsler.
Et halvt år seinere hevder derimot SV i
Hvitboka si at "null-tilbudet i september
var et taktisk narrespill overfor arbeiderne
- understøttet av" NAF." (S .15) ·
Ifølge SV blei vi m.a.o. "lurt". .ut i streik,
etter ønske fra bedriften. Og null-ti.l budet
_hadde til hensikt å knekke fagforeninga.
I flere år hadde rett nok bedriftsledel,-;
sen Ønska seg en mer lojal og "samarbei·asvillig fagforeningsledelse. Men de kunne
umulig ha forutsatt at en streik ville "kne..:
kke fagforeninga" •.
Rett nok benytta de anledningen gjennom sine
lojale kontakter i og utafor avd.61 når streiken først var et faktum. Men streiken kunne slått motsatt veg: Vi kunne vunnet fram
til full seier og full innfriing av krava.
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Samholdet i fagforeninga kunne ha blitt styrka og styret fått Økt tillit.
Dette var bedriftsledelsen livende redd for.
Derfor var de så imot hele streiken - og
arbeidde så hardt for å knekke streiken og
få oss tilbake til arbeid.
SV's Hvitbok hevder videre at "på grunn
av store lagerbeholdninger og vanskelige
avsetningsforhold" og "den vanskelige markedssituasjonen for sink" ., var det gunstig
og beleilig for Zinken med en arbeidsstans.
Dette er også spekulasjoner fra SV's side
- og vitner om dårlig kjennskap til produksjonen og Økonomien til Zinken før streiken.
Samtidig påstår SV-Hvitboka på s.15:
"Ingenting tyder på at de som var ivrigst
for . å bruke streikevåpenet i denne situasjonen, hadde undersøkt markedsforholdene for sink. Og om de hadde gjort det,
så holdt de det i alle fall for seg selv
som en partihemmelighet." .
Faktum var at de fleste av oss kjente ganske godt til disse forholdene, både gjennom
jobben og fagforeninga. Slike spørsmål blei
trukket fram flere ganger, både i streikekomiteen og på streikemøtene.
SV derimot bidro overhode ikke med noe nyttig om markedsforholdene og produksjonssituasjonen - verken før, under eller etter streiken - eller i Hvitboka.
Vi mener at det finnes situasjoner der
endel bedrifter ved lavkonjunkturer og dårlig marked kunne tenke seg, og vil tjene på
.en streik.
Det vil også kunne finnes situasjoner der de
som tradisjonelt går imot arbeidskamper innen fagbevegelsen (LO- og forbundsledelsen og
endel lokale klassesamarbeide~e) vil true
med streik - kanskje etter et avtalt spill
med bedriftsledelsen eller NAF - for å sikre
seg en viss oppslutning.
Arbeidsfolk må være på vakt mot slike former
for "streik".
Men dette var langtifra situasjonen på
Zinken i september 1976;
. Vi visste at en streik ville ramme Zinkens profitt, sjøl om d~t ikke Ville skje
med samme tyngde som om streiken hadde kommet i en høgkonjunktur, med helt tomme lagre.
Det var flere ting som tyda på at Zinken var
mer ørnfindtlig overfor en arbeidsstans enn
på lenge.
I referatet fra Bedriftsutvalgsmøtet den 11.
juni -76 hette 'det bl.a:
"Direktør Frellumstad regnet med at se:Lv
om produksjonen av zink ligger et godt
stykke under det som er budsjettert, så
er vi kommet over verste bøygen.
Vi forutsetter å kjøre hardt i ferien
for åta igjen noe av det forsømte.
Vi har inngått en 3-års kontrakt med et
tysk forzinkingsverk om levering av et
betydelig kvanta zink."
Gjennom hele sommeren -76 og helt fram
til . streiken var det topp produksjon, noe
vi fikk merke på kroppen. I støperiet blei
det faktisk kjØrt med 4 mann på den største
ovnen, en mann O"er .akkord-avtalen.
I q.enne perioden .rni.nsket samtidig lagrene
fra vinteren 75/76 sakte ,men sikkert.
På legeringsovnen blei det satt iverk større
tiltak for å heve kvaliteten ennå ett hakk,
etter klager fra kunder. Og like før strei-
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ken blei det satt igang med andre former
for utstøping (plank istedet for pakker).

alelser og handlinger tyda på at de ønska
en streik. Snarere. tvertimot.

Alt dette viste gode avsetningsforhold
for Zinken i månedene før streiken - i motsetning til hva SV's Hvitbok skriver.
Dette blir ~~krefta av flere ting:
I et skriv fra direktør von Krogh den 5.11
-76, heter det:
"1976 begynte lovende med svak oppgang
1.kvartal. I 2.kvartal var de fleste
overbevist om at oppgangen ute skulle
komme. Forespørslene var flere enn tidligere, leveransene steg og prisnivået
begynte å bevege seg oppover."

Direktør von Krogh i Aftenposten den 26.10:

I lØpet av de 19 dagene vi
minsket lagrene kraftig og
tomme.Hadde vi fortsatt ei
sahnsynligvis lagrene vært

"Det er klart at vi har tapt millionbeløp
i omsetning - men tapet i anseelse på
markedet, hos kreditorene og bedriftens
eiere betyr mer."
./

IfØlge von Krogh hadde Zinken et produksj-onstap på 25 millioner kroner pga. streiken.
Dette betydde utsettelse av endel planlagte
tiltak og investeringer.
SV's Hvitbak er igjen u te på viddene når
det står:

var ute i streik,
var nesten helt
uke til, ville
helt blåst!

Og etter streiken , blei produksjonen
kjørt for fullt for åta igjen noe av det
forsømte under streiken. Dette blir også
bekrefta i l inkens årsrapport for 1976.
I denne årsrapporten står det også at
"selskapet beholdt markedsposisjonen for
sine hovedprodukter i 1976" , ja det står
faktisk at l i nken utvida markedet sitt i
. 1976 både overfor England, Vest-Tyskland,
og fikk flere nye markeder
(Sveits, Øst-Europa og"mer fjerntliggende
markederq ) , jamfør linkens årsberetning
s. 6 og 9.
Alt dette viser at forfatterne av SV-heftet
ikke vet hva de skriver om nåt det
gjelder l inkens økonomi

Zinkpro duksjo n krever helk o ntinuerti2 drift, Ofit derfor lyser krafti,:e pat.rer
btdriftsom, 4det til 'lomnk AS opp dØl(nol rundt

. Vi kan utfra dette, og andre eksempler,
slå fast at vi gikk ut i streik på et tidspunkt som var mer gunstig for ·oss enn på
lenge.
~en samtidig kunne vi ikke helt fritt
velge tidspunktet for streik. Den lokale
avtalen gikk ut den 12.9, og etter tilbudet
på 0.00 sto vi overfor valget mellom å godta
dette - eller reise kampen mot det.
Det bØr også trekkes fram at Zinken aldri
vil stå aleine under en streikesituasjon.
Som vi har vist tidligere, vil eierne kunne
erstatte Zinkens produkter under en streik,
for derved å prøve å svekke effekten av en
·streik.
Og direktør Kraby i NAF uttalte fØlgende til
VG i slutten av februar i år:
"Vi har sagt til våre medlemsbedrifter a
at hvis de viser en fast opptreden under
ulovlig streik og fØlger våre råd,kan
de regne med Økonomisk erstatning fra
NAF langt utover det vi ifØlge våre lover er forpliktet til å yte •."
Men trass i dette:
Heller ikke noe i Zinken-ledelsens egne utt-

Dersom streiken virkelig hadde
vært den Økonomiske belastningen som direktør von
Krogh forsøkte å gi inntrykk av i Haugesunds Avis den
13 .. 10, må vi undre oss over at den hadde råd til å innrømme noen lønnsforhøyelser etter streiken i det hele
tatt. Hvorfor innrømmet den ingen lønnsforhøyelser
allerede i september? Var bedriftens økonomi blitt
bedre i løpet av streiken?

sjøl om streiken påviselig var en Økonomisk belastning for Zinken, er det også Eåviselig at bedriften både fØr,under og etter
streiken hadde råd til fullt ut å innrømme
lønnskravene våre.
·
For å svare SV: Grunnen til at bedriften innrømma kr. 1.30 pr. time (kr. 1.44 for rundskiftarbeidere) etter streiken, var nettopp
streiken. De turde ikke ta sjansen på å stå
fast ved tilbudet på 0.00. Da kunne alt skie.
Hele fagforeninga regna med et skikkelig
lønnstilbud etter streiken. Og medlemsmøtet
avviste enstenimig det første ·reelle ·tilbudet
på kr. 0.80 , pr. time. Bedriften var· tvunget
til å innrømme et tilbud på kr. 1.30 (trass
i at prisfallet på zink like etter streiken
hadde gjort bedriftens Økonomi et hakk dårligere). At det endelige tilbudet ikke blei
ennå bedre, skyldes klassesamaEbeiderne ·1
foreninns l edelsen som aikk ak tivt inn fa r å godta 1 :3 □ .
På grunnlag av disse fakta, vil VL avvise
alle spekulasjonene i SV's Hvitbok ·om at
Zinken egentlig ønska streik, og vi blei
"narra" ut i streik etter Ønske fra bedriften
og ved hjelp av "AKP-folkene i foreningen" •.
Dette er forsøk på å spre usaklig tvil om
hele berettigelsen av streiken fra SV's side.
Forøvrig vil det alltid være en politisk
belastning for Zinken å bli ramma av en streik. En streik river sløret av myter om "deri
samarbeidsvillige bedriftsledelsen" og pro.;..
pagandaen om Zinken som eri "miljøvennlig bedrift" •.
Under en streik kommer motsetningsforholdet
som alltid er mellom arbeidere og arbeidskjøpere, klarere fram enn noen gang. Dette
satser bedriftsledelsen mye for å unngå.
Samtidig var og er· de tydelig redd for off~
entlighetens lys på alle tiltak som - tjener
Zinken på arbeidernes bekostning (lønnsnedslag, rasjonalisering, sparekampanje).
25
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Var streiken godt nok forberedt?
I Strasbourger-tesene
slått fast:
·

(1.13) t:tr det

"F<;trligst for Økonomiske kamper er enhver
form for improvisering og streikeoppfordringer under inntrykk av følelser
og ikke av kjØlig beregning .•• "
Dette er vi enfg i.
En str~ik som proklameres uten klare og
gjennomdiskuterte krav - uten at de det
gjelder enhetlig forlater arbeidsplassen
- og uten at streiken er organisert med en
solid ledelse fra starten, vil med stor
sannsynlighet gå i oppløsning etter kort
tid.
Dette skjedde ikke under streiken på
Zinken. Det viste seg at vi var godt nok
forberedt til å kunne sette i verk en effektiv streik på et skikkelig, velorganisert
vis fra den 22.9 -76.
Samtidig kunne vi sjølsagt ha vært' bedre
forberedt og bedre organisert på enkelte
områder.
--SV's Hvitbok påstår derimot at forberedelsene r~tt og slett var dårlige.
Den henviser flere ganger til Strasbourgertesene for å finne støtte for denne og andre konklusjoner - uten å skrive om hva
som i virkeligheten--blei gjort av forberedelser og organisering på Zinken.
Det er også verdt å nevne at de som står
bak SV's Hvitbok ikke lØfta en finger for å
forberede eller,utvikle streiken.
La oss se på hva som faktisk bl.ei gjort,
og hva som kunne vært gjort bedre:
De generelle Økonomiske krava blei vedtatt flere uker før s ·treiken , etter ganske
grundig behandling på gruppemøter innen hele fagforeninga. Disse møtene viste stor
enhet om krava , , og vilje til å stå på dem.
Samtidig kunne det vært gjort mer for å
få trukket samtlige inn i diskusjonene, og
samla alle om krava.
F.eks. kunne gruppe- efler foreningsstyret
ha utforma ei lita broskyre om lønnsutviklinga vår de siste åra og bakgrunnen for de
krava som hadde vært reist. Denne kunne vært til alle medlemmene, og vært diskutert
på skiften~. Det kunne også vært laga et
lite studieopplegg for alle interesserte om
lønnsspørsmål og faglig kamp.
spørsmålet om å gå til streik for krava,
kom ganske brått på de aller fleste av oss.
Noen hadde nettopp kommet fra ferie og
fra jakt. De fleste hadde vel ikke regna
med provokasjonen på 0.00.
Dette var sjølsagt en svakhet, sjøl om
den ikke fikk avgjørende betydning for
streiken.
Allerede etter det elendige oppjøret om
våren, og etter· flere andre eksempler på
at bedriften hadde satsa på ei hardere
linje, burde vi ha begynt å forberede oss
på at det kunne bli en konflikt når særavtalen gikkut i september.
Så mange som mulig burde ha skolert seg
bedre i hva en eventuelL.. streikekamp på
på Zinken ville kreve, både utifra Strasbourger-tesene, arbeiderklassens historiske
erfaringer ( ikke minst streikene i ·-70-åra)
- og den aktuelle situasjonen på Zinken.
Siden en streikesituasjon ofte oppstår
ganske brått - det er som oftest ikke arbei26

derne som bestemmer tidspunktet kunnskap alltid være viktig.

vil slik

Da det første null-tilbudet kom, vakte
det umiddelbart sterk harme. Nå gjaldt det
å stå på krava! Diskusjonene' mann imellom
og i spisepausene dreidde seg om hvordan
innstramningene fra ledelsen også viste seg
på andre områder (mindresosiale goder,
dårligere arbeidsmiljø), bedriftens Økonomiske situasjon - og hva slags aksjonsformer
det eventuelt kunne være rett å velge, om
ledelsen sto på sitt.
Etter at bedriftsledelsen nok eng.ang .
hadde avvist fullstendig de generelle krava
den 15.9, vedtok støperigruppa enstemmig
ga-sakte aksjon og eventuelt opptrapping
til full streik etter 5 dØgn.
På dette møtet var det en svakhet at det
ikke blei vedtatt en plan for hvilke tiltak
som måtte settes i verk for å forberede en
eventuell streik. I Strasbourger-tesene er
det understreka at det i forberedelses-perioden må opprettes faste, bredt sammensatte
organer for å forberede og. lede kampen.
Men en rekke forberedelser blei likevel
gjennomført i lØpet av disse 5 dØgn.
Diskusjonene om hvem som burde sitte
i streikekomiteen, blei 'tatt alvorlig.
Dette førte til at det første streikemøtet
kunne velge en enhetlig og sterk komite.
Gruppestyret i støperiet utforma en grundig pressemelding om aksjonsvedtaket, bakgrunnen for krava og hendelsesforløpet i
forhandlingene.
Det hadde vært en styrke om denne redegjørelsen også hadde vært sendt til fagforeninger, streikestøttekomiteer og
andre organisasjoner - slik at disse kunne
ha forberedt et støttearbeid allerede. før
streiken eventuelt brØt ut.
Flere skaffa seg Strasbourger-tesene om
streiketaktikk, som viste seg å være til
uvurderlig nytte. Både på jobben og ved
flere private sammenkomster blei disse tesene diskutert, og erfaringer fra flere
streikekamper de siste åra blei trukket
fram. F.eks. kjente vi ganske godt til streiken i Sauda og på Jøtul, på grunn av
støttearbeidet til disse på Zinken.
Flere mottok også verdifulle råd og
hjelp fra bl.a. Hans Sekse og fra AKP(m-1).
Utifra disse diskusjonene blei det i
støpe.riet utforma forslag til vedtekter og
forslag til uttalelse i fall det blei streik fra onsdagen.
Etter at streiken var et faktum, blei disse
forslagene enstemmig vedtatt på det første
streikemøtet, med mindre endringer og tillegg.
De slo fast hele plattformen for streiken,
og hvordan streiken skulle være organisert.
De slo fast at vi til enhver tid sjøl skulle
velge våre talsmenn og våre forhandlere~
og avviste - innsettelse av streikeledelse
utenfra. De avviste Arbeidsretten - og alle
former for spli ttelsesforsØk fra massemedi.a
og LO- og forbundsledelse.
Uttalelsen fra møtet appellerte også til
alle hold om full og vilkårsløs støtte til
streiken. En spesiell appell om støtte blei
retta til våre arbeidskamerater på Zinken
som ikke var i streik.
Dette viste seg å være svært viktige vedtak,
som betydde en styrke for hele streiken.
Dette første strsikemØtet hadde li~evel
sine svakheter, som vi blei klar over etter-
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hvert:
Vi diskuterte ikke skikkelig hva vi kunne
vente oss av angrep på streiken - og ' hva
streiken ville kreve for at vi kunne motstå
de ulike angrepene, slutte rekkene tettere
sammen og føre streiken enhetlig fram til
seier.
Vi advarte ~kke mot · utspill vi kunne vente
oss fra bedriftsledelsen: falske påstander
om lønna, splittelsesvirksomhet, trusler om
oppsigelser og nedlegging av Zinken. (Alt
dette hadde skjedd ved tidligere ' streiker,
og skjedde på Zinken.)
Vi tok ikke avstand fra den anti-kommunistiske hetskampanja som har vært satt inn
mot alle streiker de siste åra ( "AKP-streik"
- "ekstremist-streik") - og som vi: burde
vite ville bli satt inn med full tyngde mot
oss fra streikens motstandere.
Og· vi var ikke skikkelig på vakt mot de
få, men aktive motstanderne av streiken in
innen fagforeningas egne rekker - personer
som gikk i spissen for å undergrave streiken innenfra. .
Denne lærdommen er gang på gang slått fast
i Strasbourger-tesene ( "Vent dere ingenting fra de reformistiske lederne, de vil
forråde dere.") og i oppsummeringer fra
de seinere års streikekamper.
.
Dette var lærdommer vi sjøl fikk bittert
erfare gjennom streikens utvikling.
Men disse svakhetene idet vi gikk ut i
streik, nevner ikke SV's Hvitbok i det hele
tatt.
Et forhold som vi derimot hadde små forutsetninger for å være forberedt på, var
trygdenektinga . .
De aller,aller fleste regna med at de som
kom til å bli permittert, fikk den trygda
de hadde krav på. Dette synet hadde ingenting med letts·indighet å gjøre.
Men SV's Hvitbok skriver (s.20):

Det kan videre nevnes at før streiken tok til, ble det
argumentert for streik ved å vise til at de permitterte
ville få utbetalt dagpenger. Treneringen av denne saka
var uten tvil det hardeste slaget mot streiken, og viste
at et slikt argument for streiken, var høyst lettsindig.
k' LA 5.!å &' 1<A/'1f E.N

STØrr STREIKEN VED ZINKEN:

Eit føredøme for
arbeidarklassen

Dessuten er det direkte feil at medlemmer av streikekomiteen, eller andre, hadde
som begrunnelse for · streiken at de permitterte ville få utbetalt dagpenger!
sjølve streiken hadde jo helt andre årsaker.
·
Men for ettertida kan ingen streikende
9-rbeidere . sette sin lit til den kommunale/
statlige administrasjonen.
Vi håper at andre arbeidere kan dra lærdommer av de sterke sidene og svakhetene i
forberedelsen~ til streiken på Zinken.

Var vi godt nok organisert?
Streiken på Zinken var retta mot en
sterk og velorganiser~motstander~ Norzink
a/s hadde de gigantiske eierselskapene i
ryggen, likeledes hele Arbeidsgiverforeninga. Og som vi etter hvert fikk oppleve,
hadde bedriften sterke allierte, både i
pressa, i stat og kommune, og ikke minst
innen fagbevegelsen.
Vi på vår side hadde oss sjøl, og
solidariteten i arbeiderklassen og folket
å sto.le på.
Når fienden var velorganisert, måtte
vi også være det. Når fienden hadde sterke
pengekrefter i ryggen, måtte vi skaffe et
Økonomisk grunnlag for å drive streiken og
skaffe alle Økonomisk trygghet. Når fienden-hadde et sterkt propaganda:..apparat, måtte
vi bygge opp vårt eget apparat som også
nådde bredt ut.
Når en står foran oppgava med å organisere en streik, er det som nevnt i forrige kap. viktig å starte organiseringa
før streiken settes i verk, slik at den
kan bli slagkraftig fra starten av og
hindre oppløsning.
For det andre er det viktig å organisere
for kamp, for beinhard klassekamp. Det betyr at en rekke tradisjonelle,byråkratiske
og formelle fagforeningsprinsipper må
skyves til side - og det må opprettes en
organisasjonsform som er stram, disiplinert,
som sikrer enheten og som sikrer handling
når vedtak er fatta på demokratisk vis.
Vi mener at de vedtektene som blei vedtatt på streikemøtehei all hovedsak oppfylte disse vilkårene.
La oss se nærmere på disse vedtektene,
hvordan vi praktiserte dem - og hvilke lærdommer vi sitter igjen med når det gjaldt
organiseringa av streiken:

1. Alle viktige vedtak skal avgjØ.res av
streikemøtene.

~

.

~

· u.fflr, r. 1141,tatø,....,._.ttw .., ,_....,,..,.,_..,.,.. ,, ,_,. 1w11r.n. ,l øf1wta...,,,,flm:IDN1_.....,..,
StNU:en til del 150 Zlnken-Ubeldarane I Odda er eH Viktig f•red•me for helle arbel4arklaaNq, bl.de
I mlten ban er organ1Nr1 og leia pl, 01 I krava OJ'
kampm.lten som er nl•t.
All ettfr fj. dapr er det li.omme eln flaum av
l•sraer os overgrep mot del etreikande. Orovut Ul

no er freiltnaden pi i •plltte del etrtilllande fra and NI 7Jnll:enarbeldarar, ved 6. truge med I. ne Ilte del
eom rlalkerer permlHeringar arbelda1Q'9etryrd.
Det&e vu I Mve vera elt ti.tak aom u.Jm.ar •Ide•
•tyklle, men aom eyner kva elap tvanprnlddel
etyn!ell\&kiene no er vUJuge Ul I. gripe tU.
{Ft-amhal.d side 14)

Alle spørsmål som hadde avgjørende betydning for streikens utvikling, blei tatt opp
på streikemøtene.
Under hele streiken var streikemøtet det
høyeste- organet.
.
Her blei ulike tiltak for å styrke streiken behandla ( f.eks. forslaget om å dele
streikekassa med de permitterte}.
Her blei avgjørelsene tatt om hvordan vi
skulle møte nye utspill mot streiken, f.eks.
fra bedriftsledelsen og trygdemyndighetene.
Her blei alle de viktigste uttalelsene fra
de streikeride diskutert og vedtatt.·
Her blei streiken avblåst.
På streikemøtene var det til enhver tid

www.pdf-arkivet.no/streik/ (2022)

27

full anledning for alle til å reise forslag
.... og til å reise kritikk av streikekomiteen
eller andre som var med i streiken. Det var
også fqll anledning til å skifte ut personer i streikeledelsen på streikemøtene.
, . St~eikekomiteen oppfordra faktisk o~ at
.all kritikk og alle uenigheter angående streiken måtte bli reist på en kameratslig
~te innad på streikemøtene.
Det er derfor lØgn når SV's Hvitbok skriver følgende på s. 23:
Nettopp .
fordi forberedelsene var dårlige, ble det vanskelig å
legge fram den voksende skepsisen på en åpen og
kameratslig måte på interne møter mellom de streikende,
for i fellesskap å forsøke å løse problemene.

Ingen blei noengang hindra i å legge
fram meningene sine • At diskusjonene på
streikemøtene kunne vare i opptil flere
timer, var heller ikke noe tegn på at det
var vanskelig å legge fram meningene sine.
2. Streikekomiteen skal lede og organisere
kampen. Streikekomit~en skal følge vedtak fra streikemøtene.
Under en streik . er- det ikke nok at streikemøtene fatter en rekke vedtak på demokratisk vis. Dersom vedtakene ikke blir fulgt
opp i handling, er ikke demokratiet noe
verdt - da er det bare papirdemokrati.
· Derfor trengs det en sterk streikekomite
som kan sikre at vedtakene raskt og effektivt blir satt ut i livet. Når situasjonen
i streiken forandrer seg, må streikekomiteen
også kunne ta raske sjølstendige initiativ
og fatte sjølstendige uttalelser som vil
kunne tjene streiken - sjølsagt i tråd med
tidligere retningslinjer fra streikemøtene.
Streikekomiteens oppgave er også å forberede og innkalle til nytt streikemøte så
snart situasjonen virkelig forandrer seg,
for hele tida å holde demokratiet intakt.
En streikekomite må være aktiv i ' å
utforme forslag til vedtak og analyser av
situasjonen for hele streikemøtet.
En streikekomite må våre under full kontroll av de øvrige streikende, være åpen
for kritikk - og medlemmene skal være avsettelige på streikemøtene om de går imot
interessene til de streikende, eller på
a·n nen måte ikke makter å fylle oppgava i
streikeledelsen.
Denne måten å organisere en streik på,
har vist seg å være den eneste rette opp
igjennom arbeiderklassens historie.
Dette prinsippet for organisering kalles
gjerne demokratisk sentralisme • Slik organisering er en forutsetning for at demokratiet til enhver tid bevares innad i de
streikendes rekker, for at alle vedtak
effektivt blir satt ut i livet - og for at
de streikende står samla utad.
Hvordan skjedde dette i praksis?
Etter at det . første streikemøtet hadde
fatta flere viktige vedtak og uttalelser
om streiken, sikra streikekomiteen at disse
uttalelsene raskt blei spredt til NRK,pressa,
i Odda og utover landet.
Streikekomiteen laga seinere flere uttalelser sjøl som bygde direkte på vedtakene
fra streikemøtet (f.eks. en lokal løpeseddel, en landsomfattende løpeseddel og 2-3
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avisinnlegg). Disse uttalelsene fra komiteen kunne seinere kritiseres på streikemøtene.
På streikemøtene la også komiteen fram
korte rapporter til diskusjon om hvordan
vedtakene fra det forrige streikemøtet var
fulgt opp - og hvilke planer streikekomiteen
hadde videre. Komiteen la også fram all
informasjon om den Økonomiske, faglige og
politiske støtten vi mottok - og eventuelt
forslag til vedtak eller uttalelser.
Streikekomiteen la stor vekt på å forberede streikemøtene så godt som mulig,
med et mest mulig detaljert forslag til
dagsorden.
Alle som var ute i streik, kunne få løpende informasjon om situasjonen i streiken,
kontrollere streikekomiteen, og komme med
kritikk og forslag hver dag kl. 12-13.
Det blei også laga til ei oppslagstavle på
streikekontoret, og ringpermer med protokoller ·, vedtak , uttalelser, oversikt over
all støtten til streiken , og avisutklipp.
Når det hette seg at "streikekomiteen
skal organisere streiken", så innebar det
at komiteen skulle treffe tiltak som klart
tjente streiken · - f.eks. organisere dugnadsgrupper, organisere støttearbeid, organisere
utbetaling av streikebidrag osv.
Hvem bør sitte i en streikekomite?
Et grunnleggende vilkår er at komiteen
er bredt sammensatt - dvs. at alle grupper
som er med i streiken, er representert.
I streikekomiteen på Zinken satt folk fra
alle fire skiftene i støperiet, minst to
fra -hvert skift. Ifra hallen satt flere
striplere (den største gruppa) og representanter fra de mindre gruppene.
Vi som blei valgt inn i streikekomiteen,
blei stort sett foreslått av våre nærmeste
arbeidskamerater. Vi var alle mann 100 %
innstilt på å kjempe for streik~n, og var
villige til å bruke endel ekstra tid og
krefter.
De fleste av oss var partipolitisk uavhengige.
Det hadde vært ei ulykke om det hadde
kommet inn noen i streikekomiteen som viste
seg å være motstandere av hele -streiken
( f.eks. Finn Handegård). I så fall ville
streik_e komiteen blitt uthula av indre splid.
Komiteen måtte ha brukt mye tid på indre
problemer og uenigheter - i stedet for å
kunne kaste kreftene inn på å organisere
og lede streiken best mulig fram til seier.
Komiteen blei forøvrig enige om å holde
seg unna alkohol under streiken.
3. Streikekomiteen har 19 medlemmer.
Komiteen velger selv et arbeidsutvalg

.P!_ 5 , ·med formann, sekretær og kasserer.Komiteen fordeler medlemmer til
andre oppgaver og velger underkomiteer.
Dette viste seg å være en passe stor komite, utifra den arbeidsmåten vi valgte.
Forøvrig satt begge talsmennene i arbeidsutvalget.
Arbeidsutvalget hadde som viktigste oppgaver å forberede møtene i . streikekomiteen
skikkelig, slik at de ikke "glei ut" - sikre at alle nødvendige vedtak blei fatta,
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og alle oppgaver
lig måte ,

blei fordelt på en skikke-

Det bleL danna en rekke underkomiteer,
både . komiteer .som bare besto av medlemmer
av streikekomiteen
(f.eks. Økonomiutvalg)
og komiteer som både besto av medlemmer av
komiteen og andre som var i streik (f.eks.
ei propaganda-gruppe som ·sto for utsendinger av pressemeldinger og løpesedler utover
landet, og ei gruppe som hadde ·ansvaret
fo.r å trykke og spre lokale. _løpesedler i
postkassene i Odda og Tyssedal.
Det var også·. ei gruppe som or·ganiserte
dugnadsaktivitet på brei basis:
- husbygging hos arbeidskamerater

Målet var å styrke kontakten streikekomiteen og de øvrige som var i streik, sveise de
streikende ytterligere sammen, og styrke
streiken utad.
De fleste i streikekomiteen mente at
slike streike-grupper kunne styrke streiken.
Men komiteen var delt på midten når det gjaldt om dette lot seg gjennomføre i praksis.
Hele forslaget blei derfor utsatt·. Det
svekka streiken.
Hva skjedde på møtene i streikekomiteen?
Etter få dager kom vi frain til en :fast l
rutine med møte i streikekomiteen hver d~g;
kl. 9-12.
Arbeidsutvalget skulle forberede møtet fØ,r
dette. Etter kl. 12 var det informasjonstime og· eventuelt utbetaling av ·streikebidrag. Utover ettermiddagen var de farskjel~
lige komiteene i fullt arbeid.

.

du~n2den

( Foto : Harrl~nge r Fo lke blad)

- frukthøsting i SØrfjorden (på det meste
var 30-40 i arbeid med dette. BØndene
satte pris på hjelpa, og for oss betydde
det tilskudd til streikekassa).
- hogging av staur
annet kortvarig arbeid - dessuten . blei dugnadshjelp stilt til rådighet overfor Odda kommune, men ordfører
og kontorsjef sa nei-takk.
- på slutten av streiken blei det danna ei
forsyningsnemnd, som skulle skaffe billig
slakt og grønnsaker, og fiske i Åkrafjorden. Vi ville satse på å bli mest mulig
sjølberga ifall streiken blei langvarig og ifall store grupper gikk ut i streik
på Østlandet (bl.a. Hydro og Radionett).
Gjennom dette var mange i aktivitet og
tok et tak for streiken. Men det førte også
etterhvert ti l visse oppløsningstendenser i
streiken. Mens angrepene blei trappa opp,
var mange streikende spredd for alle vinder.

Dersom en ikke kunne komme på et møte 1·
streikekomiteen, måtte en gi beskjed med begrunnelse.
MØtene starta opp med godkjenning av protokollen fra forrige møte, og kontroll om vedtakene var fulgt opp.
Deretter var det et punkt om situasjonen
innad i streikekomiteen. Dersom noen hadde
problemer med å fylle oppgava si, blei dette
lagt fram og diskutert. Her blei det også
avgitt rapporter fra medlemmer som hadde
vært ute på reise og støttemøter.
Neste punkt:Situasjonen innad i streiken.
Spørsmål, forslag og kritikk fra de øvrige
streikende blei tatt opp og diskutert.
Hovedpunkt: Situasjonen rundt streiken.
Her vurderte v i styrkeforholdet mellom o~s
og motstanderne, nye utspill fra bedriften
- og vår egen taktikk , situasjonen blant .
våre arbeidskamerater som ikke var ute i
streik, støttearbeidet osv.
Her blei også fatta vedtak om hva s'iags informasjon som skulle' ut denne dagen, om det
skulle settes iverk spesielle. tiltak (f.eks.
dannes nye grupper, sendes representanter
til solidaritetsmøter ol.) - og om det skulle innkalles til nytt streikemøte.
4. Streikekomiteen er hemmelig, med unn-

tak av to talsmenn.
Denne regelen, som bygger på lærdommer
fra andre streiker, viste seg å være fullt
ut nødvendig.
Dette hadde ingenting med "hemmelighetskremmeri" og "sikkerhetshysteri" å gjøre,
slik noen framstilte det.
·

Motstanderne av en arbeidskamp vil all-·
Det blei derfor allerede den 28.9 lansert tid forsøke å svekke ' ledelsen - enten ved
et forslag i
streikekom\i teen 1 om ' at alle '
å demoralisere den, eller ved å prøve å
som var i streik, skulle tilhøre ei egen
_splitt~ ledelsen fra de øvrige streikend~~
streike-gruppe på 10-15 mann. Disse gruppf.eks. gjennom bakvaskelser.
ene skulle hver ledes av et medlem av stre- , Derfor er det viktig at ingen andre enn de
ikekomiteen. De skulle kunne sammenkalles
streikende har noe med hvem som sitter i
på kort varsel når nye situasjoner eller
streikekomiteen.
oppgaver oppsto. De skulle ha korte, men
Vi opplevde under streiken en rekke forhyppige møter ( f.eks. en fast time på et
mer for angrep og trusler mot de to talsfast sted hver dag).
mennene ( f.eks. ville rykter om fortida,
Hensikten var å få alle med i diskusjoner
trusler om at grunnmur
ville bli sprengt,
om aktuelle spørsmål og problemer i streipress og trusler mot andre familiemedlemmer
ken. Her kunne alle som var i streik komme
og slektninger m.m.). Dersom mange andre
med direkte spørsmål , kritikk, forslag og
i komiteen hadde opplevd det samme I ville
opplysninger til streikekomiteen. Komiteen
det kunne ha redusert arbeidsinnsatsen i
kunne gt informasjon og fordele ' arbeidsoppstreikekomiteen - og noen av oss ville kangaver til alle som var i streik gjennom leskje ha "sprukket" pga. presset.
·
deren for hver gruppe.
Dersom ikke streikekomiteen hadde vært
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hemmelig, kunne vi også ha opplevd at bedriftsledelsen eller pressefolk kunne ha oppsøkt medlemmer av komiteen enkeltvis hjemme,
og satt·igang pressmidler eller manipulasjoner for å skape splittelse innad istreikekomiteen. Dette vet vi har skjedd i andre arbeidsk.o nflikter.
Videre kunne det ha vært satt igang en
rekke former for trakasseringer av medlemmene etter streiken.
5. Bare de vi velger, har fullmakt til å
forhandle på vegne av oss. Bare streikemøtet avgjør når vi går tilbake til
arbeidet.
Dette er en grunnregel for å sikre at arbeidere i streik til enhver tid har fullt
herredømme over utviklinga - av streiken.
De forhandlerne som blir valgt, må ha tillit
blant de streikende og/eller utstyres med
. et helt klart forhandlingsmandat.
Alle forsøk på å forhandle på vegne av de
streikende, uten deres fullmakt - eller å
godta tilbud under bordet, må kontant avris~.
·
Under streiken på Zinken fikk forhandlingsutvalget i avd. 61 i fullmakt av streikemøtet å undersøke med bedriften om det
_fantes et forhandlingsgrunnlag.
Nestformannen i Kjemisk fikk en gang i fullmakt av streikekomiteen å foreta en underhåndskontakt med EAF for å høre om det forelå et forhandlingstilbud. Han hadde rapportplikt umiddelbart etterpå.
Begge disse undersøkelsene var resultatløse.
Da vi gikk ut · i ·streik, slo vi enstemmig.
fast at bare streikemøtet kunne avgjøre når
vi gikk tilbake til arbeidet.
Men .etterhvert som presset blei satt inn
mot hele streiken - og fagforeningsflertal-·
let oppfordra oss til å gjenoppta arbeidet,
var det noen få som vendte ryggen til hele
dette prinsippet.
Derfor er det viktig til enhver tid å
være på vakt mot alle forsøk på å undergrave streikemøtet som det øverste organet
under en streik.
6. Streikekomiteen eller medlemmer i
streikekomiteen kan på streikemøtene
avsettes eller utskiftes med andre om
de ikke er sterke og fØ1ger vedtak fra
streikemøtene·.
Under en streik blir en valgt inn i en
streikekomite for å jobbe hardt for streiken og for arbeidskarneraterne - ikke ' for å
skaffe seg et verv en kan sole seg i.
Det er hva en står for og hva en gjør
som må avgjøre om en hør sitte i streikekomiteen - ikke hva en sier med vakre ord.
Derfor må en ikke nøle med utskiftelser
dersom en person i komiteen alvorlig vakler
i synet på hele streiken - eller på annen
måte blir ute av stand til å jobbe for
streiken (lede og organisere den).
I streikekomiteen hadde vi tre utskiftinger, som alle viste seg å være riktige.
Istedet fikk vi inn•rr,ye friske krefter,
folk som var blitt aktive og pågående i
løpet av streiken.
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Men de tre som gikk ut av komiteen, tok
alle initiativet til dette sjøl. Det var
ikke på grunn av mistillit. Bakgrunnen var
at det krevde for mye tid og krefter å gjØre en skikkelig jobb i komiteen · - eller på
grunn av personlig press fra familie.
7. Streikeledelsen må fØre protokoll fra
alle sine møter. Det må føres protokoll
fra alle streikemøtene. Denne protokollen skal leses opp og godkjennes ved begynnelsen av neste møte.
Årsaken til denne paragrafen er helt
klar: Under en streik fattes det ofte en
rekke viktige, ofte avgjørende vedtak.
For at det ikke skal oppstå noen som helst
tvil om hva de streikende mener - og for å
kunne kontrollere at alle vedtakene blir
fulgt opp , er det nødvendig med en skikkelig protokoll •
De godkjente protokollene fra streikemøtene og streikekomite-møtene ligger til
grunn for dette kapitlet og denne boka.
Det er vanlig blant borgerlige krefter
å hevde den latterlige løgnen om at streik···
oppstår på gr.unn av at AKP(m-1) "utplasserer studenter og skoleelever på arbeidsplassene for å stelle istand bråk".
SV's Hvitbok tyr til de samme løgnene
og den samme form for mistenkeliggjøring
når de skal skrive om streikekomiteens arbeid (s. 22):
Siden
rekrutteringen fra arbeiderklassen er så dårlg, og siden
AKP har definert seg som et revolusjonært arbeiderparti må partiets medlemmer «prolitarisere» s~g i stedet
for at arbeiderne kommer til AKP. Dette betyr at de
utplasserer studenter og elever i bedriftene for å få en
tå innenfor arbeiderklassen, Og dette viser det motsatte av hva som er hensikten: at AKP ikke er et arl:ieiderparti, men et politisk fremmedlegeme for arbeiderklassen. En slik utplassering fant også stetl ved Norzink.
En av disse - en juridisk student fra Oslo - ble omgående plassert i: streikekommiteen, så snart streiken
var vedtatt,
I streikekommiteen var han svært aktiv. På flere av
dens møter møtte han opp med resolusjoner og uttalelser
ferdigskrevet på stensil på forhånd. Ferdigskrevet av
hvem? De var ikke et produkt av komiteens felles arbeid
På grunn av de dårlige forberedelse~e og den mangelfulle
motivasjonen mellom de streikende ble arbeidet i streikekomiteen tungt og hardt. Flere gikk lei og trakk seg ut av
aktivt arbeid i komiteen. De få som til slutt var aktive
og måtte dra lasset, ble selvsagt bare glad for den hjelp
de kunne få av AKP til å skrive uttalelser o.l. Men
samtidig var det AKP's opplegg for streiken - som
totalt hadde unnlatt å bygge opp motivasjonen på et
bredt grunnlag i foreninga - som satte streikekomiteen i en så vanskelig situasjon.

For det første er det tatt ut av lause
lufta at en juridisk student fra Oslo var
med i streiken. Verre blir det når SV påstår at denne studenten fra ' oslo "omgående
ble plassert i streikekomiteen, så snart
streiken var vedtatt." Plassert av hvem?
Av AKP(m-1)?
SV må en gang skjønne at alle valgene til
streikekomiteen skjedde etter nøye vurdering og på demokratisk vis. Kandidatene var
arbeiderne i støperiet og hallen.
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Det eneste som er riktig i hva SV skriver her, er at arbeidet i streikekomiteen
var hardt.
Men ikke pga. "de dårlige forb~redelsene og
mangelfulle motivasjonen". Motivasjonen var
helt i orden, den.
Arbeidet i en streikekomite blir nemlig
hardt når en skal lede og organisere en
hard streikekamp - spesielt om en satser
på å føre streiken fram til seier.
Og det var hele streikekomiteen innstilt på
fra første stund ( uansett om SV's Hvitbok
prøver å dra hele streiken i tvil).
,
SV's fullstendig usanne framstilling av
streikekomiteen og arbeidet vårt, er en
grov hån mot hele komiteen, og mot de som
valgte oss.
·
SV kommer også med grove mistenkeliggjøringer av hele arbeidet i str~ikekomiteen. '
Det siste streikemøtet uttrykte derimot
full tillit til det arbeidet hele streikekomiteen hadde utført, og vi mottok fax~
tisk stående applaus.
Spekulasjonene om "AKP's opplegg for
streiken" hører heller ingen steder hjemme.

Vi kan slå fast at vi var godt nok organisert for å gå ut i streik.
Vedtektene, organisasjonsmAten vår og en
sterk streikekomite sikra demokratiet innad
i streiken og enheten utad.
Organiseringa hadde likevel viktige svakheter. Disse kom klart til uttrykk i siste
delen av streiken, da hovedangrepene blei
satt inn.
For det første greidde ikke streikekom.i- teen hele tida å organisere og 'trekke aktivt
med det store flertallet av de streikende
på alle de oppgavene som meldte seg .
For det andre satsa vi ikke nok på å styrke kontakten med konene og andre familie~
medlelnmer, og trekke dem med i sjølve
streiken. Det var ikke nok å invitere dem
på streikemøtene.
Dette fØrte til indre splid i enkelte familier om streiken.
På slutten av streiken hadde vi planer om
en egen informasjon til konene, og en festlig sammenkomst en kve l d for alle som var i
streik, sa~en med kvinnfolka.
VI SKAL VINNE
Dette diktet ble skrevet av et medlem av streikekomiteen
_og lest opp på et av våre forste streikemoter. Det ble også.
sa tt melodi til .
·
Diktet trenger etpar kommentarer for »utenforstående» :
»Kåken» eller-;;-borgen» på Tokheim er villaen iilchrektor von
Krogh. Denne ble som kjent pussa opp for millionbelop like
fo r streiken.
»Luma boy» er et kalle-navn på von Krogh, fordi han leda
og rasjonaliserte LUMA fabrikken i Sverige for han kom til
Zinken.
»29 ,5» betyr 29,5 meter over havet - dvs. det platået på Zinken der stoperiet og hallen ho lder til.

Vi i stoperi, vi tok et tak
forlot arbeidsplassen med dunder og brak.
Tilbudet fra ledelsen var lik null
og i deres moral fant vi noen hull.
Vi står sammen,tverrpolitisk,
med brast.
Vi skal vinne, vil bare slå det fast.

En million bl ir tapt om dagen
'!len i små , små belop gir de faen.
Vi forhandla, og vi gikk ·
dere er sjanselose med_ den lonnspolitikk.
Klokka to takka vi og gikk
for ledelsen , den var full av prinsipp.
Over en million kosten kåken ·diri over slummen går 40 kilowatts-ledningen din.
Oppå Tokheim står borgen hans
For oss ville den betydd 1.50 til manns.
Ledelsen på Zinken , de må forstå
at Luma boy må ta sin hatt og frakk og gå.
Arbeidere, stå nå på
bevis for Kleppe at vi ikke er noen få.
Foran NAF og LO slår vi til
skulder ved skulder får vi alt som vi vil.
På fredag gikk også hallen med
29,5 tvinger bedriftsledelsen i kne.
Gå rundt , kamerater og overbevis
Husk, enhver seier vil ha sin pris.
Vi står sammen, tverrpolitisk,
med brast.
Vi skal vinne , vil bare slå det fast.

Enhet i arbeiderklassen!
(Eksemplet med Røros Kopperverk)
Under streiken fikk vi inn flere rapporter om arbeidere som var trua med permitteringer pga. at produksjonen på Zinken hadde
stoppa opp :
.
Dette var et forhold som vi undervurderte da vi gikk ut i streik.
Vi vil trekke fram et eksempel på dette:
Ved RØros Kopperverk jobbet 75 gruvearbeidere. Verket leverte zink-malm til en verdi
av 700 000 kroner måneden til Zinken.
Dette representerte 75 % av inntektene til
Røros Kopperverk.
En dag slo pressa stort opp at en langvarig
streik på Zinken ville true arbeidsplassene
på Røros. Skylda blei lagt på oss var ute i
streik, mens Zinken fikk gå fri.
Ved Røros Kopperverk var
det bedriftsledelsen som holdt gruvearbeiderne
underretta om bakgrunnen og utviklinga av
streiken. Og de bygde sjølsagt på opplysninger fra Zinken~ledelsen.
Seinere fikk arbeiderne på Røros en redegjørelse fra Norsk Arbeidsmannsforbund.
Men siden de ~kke fikk noen direkte informasjon fra vår side, førte dette til at
endel av gruvearbeiderne, spesielt de tillitsmennene som hadde møter med bedriftsledelsen , vendte seg mot streiken og fordømte den i pressa.
De gikk bl.a. imot streiken fordi de oppfatta den som en trussel mot deres egen ar- beidssituasjon . , og fordi den var "ulovlig".
Også andre arbeidsplasser var i en liknende situasjon, bl.a. Killingdal Grubeselskap i Alen og Folldal Verk, og muligens
endel småindustri i Odda som hadde Zinken
som oppdragsgiver.
En god del firmaer og entrepenører som
direkte og ir.d i ;r ekte hadde arh~i d f or
l i nk e n , tapte p å - streike n.
'
Verksdir e k tør F re ll um i, tad sa til .
Hauge s u n d s Avis den . 30 . 9 at bedri ft en
s ~opp a ax be i ~ er som ber~rte 35 a n sa tte i
i 6 firmaer . pl u ss at d e h a dde lagt endel
bestilte 8rbeider på is .
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L~ngvarig-streik i Odda k.an
.

ta store konsekvenser:

0

143 arbeidsglp_
sser i Ale1
g_g Røros kan bli berørt
.

Fr■ Bergene Tide.;.. ul■lndl■ med~rbelder MAGNI! IIEIGSTAD

'. RØROS 6 . .,- Vi Dli~e;-ikke Norzlnk-arbeideme pen•
· iene, men vi kan pi ingen måte akseptere at de bruker en
ulovUg sfo;ik som bre~tang for Jfremme kravene. Derfor
-blir også Odda-streiken samsteJDJDig fordømt av oss.
-Det er tre tillitsmenn ved Røros Kobberverk A/S som sier
dette til Bergens Tidende. Kopperverket i Bergstaden blir ·
· indirekte berørt av den ulovlige konflikten i Odda, I og med .
at Norzink er viktigste avtakeren for ·deres produkter; Leveransene _kommer opp i 700.000 kroner måneden; og dette
representerer 75 pro~t av l,;opperverkefs inntekter._ •

.. Dette viser at det er uhyre viktig å
kjenne til hvilke andre bedrifter som vil
!>-li berørt av en streik-.
Det gjelder så snart som mulig å kontakte
~rbeiderne på slike bedrifter for å gi dem
saklig informasjon, og for .å vinne dem for
streiken. I motsatt fall yil de ku1:me bli
b'rukt aktivt imot streiken~ slik det skjedde på Røros.
Da vi fikk rede på situasjonen på Røros,
la vi straks planer for å sende et par representanter fra streikekomiteen oppover for
å -~skape kontakt og vinne enhet med gruve1:1-r-

...

Permisjoner og trygdenektinga:
Et politisk trekk mot streiken
Etter at hallen gikk til streik fredag
den 24.9, blei produksjonen i lutningen
raskt trappa ned. Mandag den 27.9 satte
bedriftsledelsen i verk de første permisjonene. Samtidig blei det gitt permisjonsvarsel til de andre arbeiderne - med unnt?-k av 125 { service-arbeidere og arbeiderne aluminiumsfluoriden ), som skulle
j~bb~ under streiken.
Bedriften kunne permittere folk på dagen
- med H~vedavtalen i ryggen:
"Vi held oss til føresegnene i Hovedavtala. Det er arbeidarane sjølve som har
sett seg i denne situasjonen 11 ,
uttalte direktør von Krogh til pressa.
. Før streiken var et faktum, uttalte den
samme direktøren l Hardanger Folkeblad den
20.9:
· "Arbeidere som uforskyldt måtte bli stående uten arbeid, '\Hl ·imidlertid kunne
_ motta arbeidsløshetstrygd i permisjonstida."
Men parallelt med de første permisjonene
ei uke seinere, blei det reist tvil om de
permitterte hadde rett på ledighetstrygd.
Dette var et klart politisk trekk fra .
bedriftsledelsen og myndighetene for å
så splid blant arbeiderne på Zinken,
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beiderne. Men den hektiske situasjonen på
slutten av streiken gjorde det da umulig.
Men idag, _ett år seinere, ser gruvearbeiderne på Røros hvem som virkelig truer arbeidsplassen deres.
RØros Kopperverk har slått seg sjØl konkurs
bl.a. på grunn av at hoveqkunden, Zinken i
Odda, har pressa prisen på zink-malm nedover. Alle arbeiderne er sagt_ opp fra 1.11
1977.
Både streiken på Zinken og oppsigelsene
på Røros viser at det trengs enhet i arbeiderklassen mot kapitalkreftene.

Utvida streik og permisjonar:

Fagforeninga har
protestert 111ot
·• .
.p.erJD1s1onane -Fagforeninga har protestert krat

tig mot permisjonane . Vi meiner
verkaemda sjølv er årsak til streiken
ved Norzink.
Hadde del korne med elt akseptabelt tilbod til arbeida.rane i
~tøyperiavde!inga og elektrolysen,'.
hadde vi heller ikkje hatt noko streik.
. Prinsipielt sett er det dlfor galt av
verksemda å gå til permiterlngar, seier fagforeningsformann Hans Sekse til
Hardanger Folkeblad.

Fagforeninga har I tillegg Ul
det sett fram krav om at verksemda skal halda seg tU van· lege varsllngsføresegner ved
permittering og betala len I
varslingsperloden.
Dette vil lkkje verksemda
gå med på.
. ··. VI held oss til føresegnene
i hovedtala. Dl!I er heilt klåre
på dette _punktet. Det er arbeidarane sjølv som har sett
seg I denne stoda. De1 må og ta
fylgjene som må koma. seler
direktør Leif. von -Kroi,:h.

Den borgerlige pressa spredde raskt denne
tvilen.
Det blei henvist til Trygdeloven av 1966,
der det heter at personer som blir permit-
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tert under en arbeidskonflikt, ikke
rett på ledighetstrygd dersom

har

"det må antas at hans lønns- eller arbeidsvilkår vil bli påvirket ved utfallet
av tvisten."
I en kommentar til lova he.ter det at
denne bestemmelsen er gitt for at loven
ikke skal virke som noen støtte til noen
part i en konflikt.
Men det var uten tvil nettopp det som
skjedde på Zinken.
Dette var en paragraf. som var laga for å
kunne brukes mot arbeidere i en konfliktsituasjon.
Om permitterte arbeidere ikke får trygd
under en streik, vil det kun støtte en part:
bedriftsledelsen. Det så enhver under Zinkenstreiken.
Hadde de permitterte derimot fått ledighetstrygd fra første stund, ville streiken
fortsatt ha vært en sak mellom oss som var
i streik og bedriftsledelsen.
Denne lovregelen legger i virkeligheten
opp til at for at de permitterte skulle få
trygd, måtte de ta aktivt avstand frastreiken, og arbeide mot at den kunne få et
positivt utfall.
På Zinken var det nemlig ganske klart
at hvis streiken vant fram og krava blei
innfridd, ville det kunne påvirke forhandlingene om generelt tillegg for de andre
gruppene.
Men hverken bedriften eller myndighetene
kunne vite hva utfallet av streiken ble og dermed om" de permittertes lønns- og
arbeidsforhold kunne bli påvirket"~
De var jo ikke spåmenn (som trygdeloven nærmest forutsatte at lovtolkene skulle være).
Det som skjedde, var at 250 av våre arbeidskamerater på Zinken blei permittert
uten trygd. Dette var en form for lock-out
som hadde til hensikt å sette de permitterte
opp mot oss som var ute i streik.
Loven blei direkte brukt mot de permitterte og mot streiken. Dette viste at loven
ikke sto på vår side , med på Zinkens side.

den sigrande .· part.
Tenk på konsekvensane!
Vi kan ikkje finna oss i å verte ut-·: .-~
nytta på denne måten mot våre arbeidi{~;
kamera tar.
Vi må reisa storm mot dei politiske
.
styr esmaktene··, dersom eit slikt åtak-:··.
kjem.
Vårt svar må Vera:· Vi stør ·- dei strei~ il:
ande vilkårslaust!
·/. \
v ·i må , om naudsynt , drøfta alvorlecj :
om vi skal stilla oss skulder ved sku•lder med dei st'reikande. Det fins ennå .i
sterkare verkemedel som kan nyttast. ~: ·"
. '
'' .
Det første fell~s streikemøtet den' ·25{g_
fatta en enstemmi.g uttalelse mot· alle for~ '
søk på å nekte de' perrriitterte trygd.
,
Og den 2 7. 9 ga streikekomiteen ut fØ lg~ ende pressemelding:_

.

Streikekomiteen: .

De permitterte·
hatretttil
·ledighetstrygd.
Vi vil først slå fast at det er
Norzink A/S - og-ikke v1 i
streik som er ansvarlig for at
våre arbelli&kamerater på
Zlnken · blir permittei't. :VI vil
videre på det skarpeste ta avstand fra ·den tolkning av ret- .
ten til arbeidsledighetstrygd
som enkllite kretser nå gjør
seg tll talsmann for.
I følge norsk lov er det klinkende klart at de av våre aibeidsmamerater på Z!nken
som Ikke er i streik må ha en
soleklar rett tll arbeidsledighetstrygd ved en permltte•
ring .

Dette kyniske spillet møtte umiddelbart
sterke reaksjoner.
I Haugesunds Avis den 24.9 uttalte fagforeningsformann Hans Sekse:
"Skal bestemmelsene som er referert,
settes ut i livet, vil jeg karakterisere det som en form for Økonomisk
terror overfor de som blir rammet."

Samme dag uttalte forhandlingsutvalget
i avd.Gl klart og tydelig:
"Retten til arbeidsløysetrygd ved permisjon som ein ikkje sjølv er årsak til,
er heilt klår i Noreg.
Aviser stiller likevel spørsmål om dei
permitterte ved Zinken verkeleg vil få
stønad . Dette må ein skjøna slik at
styresmaktene vurderar å innføra ein ny
praksis. Kvifor gjer dei dette?
Svaret er enkelt: For å få dei permitterte ( som vil stå utan eksistensgrunnlag) til å falla dei streikande i ryggen, og for å få oss til å tvinga dei
streikande til å gjeva opp kampen.
Det vil seia at verksemda og NAF, saman
med styresmaktene , vil stå fram som

I motsatt fall, v1l dette være
første gang · i Norge etter ai
trygdeloven av 1986 ble iverksatt.
··
·
Så sent som mandag den
20.9 forsikra dir. von Krogh
retten til trygd. Etter at det
har blitt reist tv1l om trygdespørsmålet, har bedrlttsledelsen trukket tilbake permlte. rlngsvar~elet for ca 200 funk.
sjonærene. Dette tyder på at .
. ledelsen opprettholder et klart
klasseskill\! på bedrltten.
·
Hvis myndighetene alllkev.el
skulle nekte våre arbeidskam~rater retten til trygd, så er
dette et forsøk på å spille de
permitterte ut mot ose i streik
for på den måten å prøve å
knekke hele streiken. I såfall
har vi et lovverlt· som tolkes
etter bedriftsledelsens lnte-

resser. I såfall er ikke dette et
juridisk spørsmål, men et po.
li tisk spørsmål, der myndig'. .
hetene må stilles til politisk
ansvar.

En sllk politikk kan verken
· vi eller arbeidere ellers I Norge godta. VI appelerer derfor
tll landets arbeiderklasse om
å reise en proteststorm mot en
sl1k avgjørelse.
·
Det· v1l raskt kurJle oppstå
tilsvarende situasjoner andre
· steder l landet.
· TUsenvhr av ·ar-beldere kanrisikere samme skjebne - å
.bli permittert uten trygd.
· Fra avdellng 61 -, vår fag,
forening på Zlnk'en - har vi en
klar støtteuttalelse til . vår
streik . Denne ble vedtatt ·med
overveldende fle.rtall etter
· skriftlig avstemming på møtet. Vedtaket om · gruppevise
forhandlinger fra avd. 61 ·må
11å respekteres. De grupper
som ennå ikke har forhandla
og ikke er I streik må derfor
Ikke nyttes som pressmiddel
mot oss. ·
·
Hvlil arbeidsledighetstrygd·
skUlle bli holdt tilbake, forsikrer vt at vi v1l yte all hjelp og
,støtte til de permitterte.
Deres problemer blir I såfall
våre problemer.
Og ll1gen makt i verden økal
klare å sette _arbeiderne pl.
Zlnken opp mot hverandre. ·

8trelkekoml._fl.l

Men de .politiske styresmaktene satte
igang en trenering av hele saka for å
hindre at de permitterte fikk utbetalt
arbeidsledighetstrygd.
'
Dette avslørende spillet blei kalt "den
varme poteten som ingen ville ha":
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1. "Det er arbeidsmyndighetene, her Fylkesarbeidskontoret i samarbeid med Arbeidsdirektoratet, som skal vurdere hvilke
grupper av de permitterte som eventuelt
har krav på offentlig stønad. Trygdernyndighe_t ene vil ikke komme inn i denne
sammenheng."

og at utbetaling dermed var i strid med
loven.
De 117 funksjonærene som også blei permittert på Zinken, blei imidlertid innvilga
dagpenger - ~tter det enstemmige vedtaket
i Indre Hardanger Arbeids- og tiltaksnemd.
(I fØlge HA den 27.10)

Dette uttalte Johs.Hjellestad ved Fylkesarbeidskontoret til HF den 27.9.

9. Dermed anka de 250 saka inn for Arbeidsdirektoratets styringsutvalg.
Her blei saka avgjort i midten av desember. De 250 arbeiderne hadde ennå ikke oppnådd direkte resultater som fØlge av streiken, i og med at forhandlingene ennå pågikk.
De fikk likevel innvilga dagpenger.

2. Ifølge HF den 27.9 gav Arbeidsdirektoratet det lokale arbeidskontoret for Indre
Hardanger beskjed om å kalle sammen den lokale Arbeids- og tiltaksnemnda.
Denne nemnda, som vil bli-husket, besto av: Arnfinn Langesæter (formann)
Martin Melkeråen
J en_s_ Kvale
Ivar Angell
Anund Alterskjær
De to sistnevnte er begge medlemmer av
DNA, og har vært faglige tillitsmenn.
Alterskjær har bl.a. vært formann i avd.44.
En av disse to DNA-tillitsmennene
sitter
i nemnda som rep r esentant fra Samorganisasjo~en , han andre er valgt av Odda kommune.
3. Denne lokale nemnda vedtok i møte den
29.9 enstemmig at stønadsspørsmålet burde
forelegges Fylkesarbeidsnemndas trygdeutvalg i Hordaland til avgjørelse.
Møtet uttalte bl.a. at

Sluttstreken var dermed satt for denne
bevisste uthalingstaktikken.
"Den varme poteten" var i. mellomtida kjølna.
Etter snart tre måneder og to drøye runder
rundt i statsapparatet på kommunalt plan
i fylket og på sentralt plan, var det "tilrådelig" å innvilge trygd.
Dessuten ville det være en for stor polit~
isk belastning å vedta å'ikke utbetale dagpenger.

"saka hadde stor betydning og almen interesse, og at dette var en meget Ømtålig s.ak.
De fant det umulig på det nåværende
tidspunkt med sikkerhet å fastslå om
de permittertes lØnns- og arbeidsvilkår ville bli påvirket ved utfallet av
tvisten." ( Fra B.T. den 30.9.) '
4. Denne henvendelsen blei ekspedert videre
fra fylket til Arbeidsdirektoratet.
I trygdenemnda i direktoratet var LO og NAF
re_presen tert.
5. Neste trekk: Saka blei sendt over til
Kommunaldepartementet.
"Kommunaldepartementet - som trolig også
foreligger saken for Justisdepartementet
- skal foreta endel formalitetsbetraktninger som skal legges til grunn ved
videre behandling av saken." (HF 4.10)
6. "Igår opplyste statssekretær Arnfinn
Lund i Kommunaldepartementet at en avgjørelse nå må tas i Trygdeutvalget i
Hordaland.
Departementet er ellers i ferd med å
klarlegge endel juridiske spørsmål i
tilfelle vedtaket på fylkesplanet blir
anket." ( B.T. 5.10.)
7. Saka blei deretter sendt tilbake til
Arbeias- og ~iltaksnemnd~ i Indre Hardanger.
De hadde sitt neste møte den 12.10 ,
dagen etter at streiken var avblåst!
"Etter de vedtak som ble fattet i nemda
bl:e det gitt grønt lys for såvel
Arbeidsdirektoratet som Kommunaldepartementet for utbetaling." (HF 15.10)

BILDET: To av I I Q ' f t l ~ I Dalreaarbeklemea fagforealng (avdeling Ill av Kjemlu),
aellre11er Jergen Dlgranea (t.v.) og kuaerer Bjarne
Helland oppukte Kommunaldepanemenlet tondag
I forrige uke, for å få klan avar pA apenmil.et om d.e
permJtterle arbelde_!'.!e skal fl arbeldale4ig~_1a: ·
trygd. Saka er pA vill vandring fra depanemenl w
deP.B,rtenu,nt, og noe avar fikk Ikke de to tllllta•
mennene. Seinere blei det klart at apønmf.let om
trygd skal avgjøres av den loltale arbeida• og tiltau•
nemnda., som bar mele om BBka liradag. (Foto:
KlauekampeD)

Men det er verdt å merke seg fØlgende
uttalelse fra ekspedisjonssjef Hans Arisholm i Kommunal- og Arbeidsdirektoratet:
"Det vil neppe være tilrådelig med firkantede regler som enten sier at ingen
permitterte skal ha dagpenger under en
streik ved deres bedrift, eller at de
skal ha det uansett •••
Han fremholder at en slik sak må avgjøres i hvert enkelt tilfelle etter
skjønn." (HA den 27.10.)
Dette betyr at trygdetjuveriet og uthalingstaktikken under Zinken-streiken vil
kunne skje igjen og igjen under arbeidskamper.
·
Dette er en trussel mot hele streikeretten. Og den loven som er idag, passer arbeidskjøperne og styresmaktene som hånd i
hanske.

8. I slutten av oktober vedtok Hordaland
Fylkesarbeidsnemd med 4 mot 2 stemmer å
ikke utbetale ledighetstrygd til våre 250
arbeidskamerater som hadde vært permittert.
Flertallet i nemda kom fram til at de
kunne ha lØnnsmessige fordeler av streiken,
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._ ·rn dei som ·streikar ved Zinken, c-ukas
·Odda når dei ser kameratane

R

dil(;t-i l<LA

bl.i permitterte utan trygd

.· .

Men mest står det på dykk, at de står på.
Vi veit de kjenner klassens stolte tradisjonar:
Den som har reist seg ønskjer vi skal stå!
Og halde nasen beint! Dersom de kronar
den sak de strir for med ein siger, har
de flytta fronten for alle arbeidarar!

Når ikkje lurendrei og Juss og trugsmål går,
så prøver svina svelte folk til nederlaget.
Når ikkje du får pengane dei lova deg i vår
og reiser kampen, held dei glatt tilbake
den mjølka grannens ungar skulle luii...
Så får vi sjå kor lenge du er sta!
. Dei trur at folk er dumskoltar, men dei har gjort ein feil
når dei tar mjølka vekk, skal dei få sanna.
Dei trur du står aleine~ så jævla vrang og steil,
men nokre tusen-til er no forbanna.
Og det er folk som har forstått; forlengst
å skrangle saman skilling når det trengst.

For streiken ved Zinken peiker lenger enn
til kravet om ei timelønn som er rettferdig.
I desse tider spør folk litt om senn:
Er dette rotne samfunnet klassen verdig?
Kva slags kadaverstyrer dette land?
N\:i; Zinken, Odda, Norge over på vår hand!

. Ec'!vanl Hoem

Sterke protester mot trygdenektinga
Etter oppfordringen fra det første
felles streikemøtet og fra forhandlingsutvalget i avd. 61, blei det reist en rekke
protester mot , trygdenektinga, både fra fagforeninger, andre interesseorganisasjoner
og fra AKP(m-1) og fra SV.
Et par eksempler:
Fra ovnshusgruppa ved EFP, Sauda 29.9:
" .•• Vi vil videre ta skarpt avstand fra
forsøket på å nekte de permitterte dagpenger.
Prinsippet om at de permitterte skal ha
dagpenger,, har hevd bl.~. fra streiken
vår i 1970.
Ethvert forsøk på å utsette betalinga
av dagpenger er en provokasjon mot der
streiken, mot dere og mot hele arbeiderklassen. Vi krever at dagpenger utbetales øyeblikkelig."
Fra fellesstyret for de tre kjemiske
fagforeningene i Odda:
" ••• Dersom det viser seg at tolkningen
av trygdelova, på tross av tialigere
praksis, går mot arbeidsfolks soleklare
rett, vil vi bli tvunget til å reagere
meget skarpt. .
spørsmålet om aksjoner vil bli reist i
våre fagforeninger, og blant øvrige fagorganiserte i Norge."
Denne uttalelsen blei forøvrig vedtatt
etter forslag fra styret i avd.61.
På medlemsmøtet i avd. 61 den 1.10 blei
det etter forslag fra Hans Sekse/fagforeningsstyret, enstemmig vedtatt følgende
krav:
" 1. Myndighetene utbetaler straks trygd
til de permitterte.
2. Inntil dette skjer, skal forbundet
utbetale støtte til de permitterte
fra forbundets streikekasse. "
Hvordan reagerte forbundet på dette kra-

v~t?
På den ene sida sa de at de ikke kunne
godta et avslag på ledighetstrygd "av hensyn til konsekvensene".
På den andre sida gikk de imot det enstel\Unige kravet fra avd.61 fordi "forbun-

dets vedtekter ikke gir hjemmel for utbetaling av streikebidrag til permitterte."
(Fra intervju med Håkon A. Ødegåri;l, formann i Kjemisk, i BT den 5.10.)
Med andre _ord satt forbundsledelsen
stille og så på at trygdesaka bevisst blei
trenert, og bevisst blei brukt mot streiken.
Samtidig brukte de vedtektene mot medlemmenes interesser, og mot et enstemmig vedtak i avd. 61.
·
LO-ledelsen godtok også sjongleringa med
dagpengene.
De gjorde heller ikke noe forsøk på å
gripe aktivt inn for å sikre de permitterte
trygd. Det var kun tomt snakk fra den kanten. Som f.eks. uttalelsen fra Olaf Sunde
ved LO's juridiske kontor i BT den 25'.9:
"Man kan ikke se bort fra at arbeidslivets hovedorganisasjoner må komme
inn med veiledende vurderinger."
Hvordan reagerte de permitterte på trygdenektinga ?
De fleste regna vel med at saka gikk i
orden etter noen dager. Ettersom de aller
fleste hadde ei innestående lønning da
de blei permittert, var derfor ikke den
første reaksjonen så kraftig.
Men da de aller fleste etter ei tid innså at det lå alvorlige hensikter bak treneringa, vakte dette forskj,ellige reaksjoner.
Alle, med unntak av de aller mest bedriftsvennlige, var enig i at kravet om trygd
var helt rettmessig. (Ett av de få unntak~
ene var en som på et medlemsmøte hevda at
dersom de permitterte fikk• trygd, ville det
være ei uthuling av demokratiet!)
Men den vanskelige situasjonen mange så
foran seg, førte til at endel begynte å
håpe på at streiken snart skulle ta slutt
- og de begynte å vende seg mot streiken ·
istedet for mot Zinken-ledelsen •
Men andre permitterte sluttet etter det
dette rekkene tettere sammen med oss som
var ute i streik.
Like etter permisjonene var det også
alvorlige diskusjoner om de permitterte
skulle gå ut i streik sammen med oss·, dersom de ikke . fikk trygd.
\
Utgangspunktet for disse diskusjopene,
både blant permitterte og streikende, var
at vi hadde felles interesser av å slå
tilbake t _rygdenektinga - og at vi hadde
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felles interesser av at våre krav blei
innfridd.
Dette alternativet blei likevel forkasta
- fordi vi da ville blitt to grupper med
ulike krav i samme streik.
Hvordan reagerte vi som - var i streik?
Vi har tidligere i boka trukket fram de
enstemmige protestuttalelsene mot trygdenektinga både fra streikemøtet den 25.9 og
fra streikekomiteen den 2 7 .-9.
Videre støtta streikemøtet den 4.10 de
enstemmige krava til styresmaktene og forbundsledelsen fra fagforeningsmøtet den 1.
1.10.
For virkelig å vise at vi mente noe m:ed
v·åre uttalelser, og for å vise .vår vilje
til enhet med de permitterte - vedtok dette
streikemøtet også at dersom krava til styresmaktene og til forbundet ikke _snarest
blei innfridd, ville vi utbetale samme Økonomiske- støtte fra streikekassa til de permitterte som til oss sjøl.
Dette vedtaket nevner ikke SV's Hvitbok
med et eneste ord. Er det fordi det passer
dårlig sammen med SV's falske påstander om
at . vi var ute etter å splitte fagforeninga? ,
Vi var klar over at dette vedtaket ville
kreve en stor _innsats. Men vi stolte på den
solidaritetsbevegelsen som var i ferd med
å vokse fram over hele landet.
Det var en stor seier at streikekomiteen
kunne gjennomføre den første utbetali:nga
til de permitterte onsd_a g den 6 .10.
Over ·halvparten av de p _e rmi tterte kom
for å·hente dette første bidraget frastreikekassa~

spissen, gjorde sitt for å prøve å undergrave oppslutningen om streiken.
Dette skjedde i første omgang gjennom
oppslag i avisene som skremte med alle
skadevirkningene som streiken hadde på
Odda-samfunnet.
Etterhvert kom også den politiske hetsen
mot streiken inn i bildet.
I tillegg deltok den lokale Arbeids- og '
tiltaksnemda helt bevisst i å hale ut utbetaling _av dagpenger til de per}llitterte.
I et intervju i Arbeiderbladet den 27.9
gjorde ordføreren det klart at kommunen
"ikke ba:i;:e kan sitte og se på det som skjer."
I Bergens Tidende den 28.9 antyda ord- .
føreren at driften av igangværende serviceinstitusjoner ville måtte innstilles som
følge av streiken.
Under overskrifta: "STREIKEN HAR GITT
OSS NEGATIV OMTALE", uttalte han fØlgende
i Hardanger Folkeblad den 2.10 :
"Den mest alvorlige virkningen av denn-e
streike-konflikten, er den negative reklamen den har gitt Odda-samfunnet.
Dette er ikke ti l å knipse av.
Det er helt på det rene at det nå blir
vanskeligere enn noen gang å skaffe
nye arbeidsplasser til dette samfunnet.
Og kanskje like betydningsfullt er
kanskje de ringvirkninger for andre bedrifter i dette samfunnet, som konflikten på Zinken ville ha .fått."

Ordfører Einar Tveit ! Odda:

Streiken _ kan gi oss
sosiale problemer
Hva mente · orcttøreren med dette?
Ville kommuneledelsen få sosiale problemer?
Eller trodde ordføreren at arbeiderne på
Zinken ville bli sosiale avvikere - utifra
trua om at "lediggang er rota til alt ondt"?

Oddas ordfører om Nordz:nk-konflikten:

Krefter utenfra

som vil ødelegge?
an bli katastrofalt for kommunen

Odda kommune stilte seg
på Zinkens side
Odda kommune styres av DNA, og har i
alle år hatt som oppgave .å "legge forholdene til rette for næringslivet", som det
heter.
Det var derfor ikke annet å vente enn
at ledelsen i kommunen, med ordføreren i
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VESTLAND~T
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"ODDA KOMMUNE TAPER 600 000 KRONER I
MÅNEDEN PGA. STREIKEN~
Dette var hovedoppslag i mange aviser
og
blei brukt som et viktig psykologisk pressmiddel mot streiken.
Vi som var ute i streik, fikk nærmest
skylda for alle problemene og de uløste oppgavene i Odda kommune. Vi fikk nærmest ansvaret for kommunens elendige Økonomiske tilstand.
Men faktum var at Odda kommune gjennom
flere år hadde b,litt stadig hardere ramma
Økonomisk - noe arbeidsfolket i Odda var
totalt uten skyld i.
F.eks. hadde staten pålagt kommunen ei
rekke oppgaver uten å gi Økonomisk dekning
for dette. Kommuneledelsen hadde stilltiende godtatt at Zinken ikke betalte skatt
til kommunen. Kommunen brukte store midler
av skattebetalernes penger på" å legge forholdene til rette for næringslivet" , ·
f.eks. den nye Kongsberg Våpenfabrikk.
Samtidig betalte vanlige arbeidere i
Odda høyeste skattesats. Kommunale avgifter
og husleiger hadde steget sterkt de siste
åra.
Sjølsagt hadde ingenting av dette sin
årsak i streiken.
Og dersom kommuneledelsen hadde Ønska
høyere skatteinngang, burde de faktisk ha
støtta streiken - slik at vi kunne få innfridd lønnskrava og slapp å gå ned i reallønn!

"Jeg kan ikke se det annerledes enn . at
det er en uansvarlig aksjonsgruppe som
står bak alt sammen. Det synes som om det
må være utenforstående krefter som ønsker
dette, Faktum er at det hele kan utv ik le
seg til en katastrofe for Odda , og de
polit i ske partier må si fra hva de mener~

Vi visste - at ·kommunen hadde dårlig Økonomi. Og vi visste at kommunen hadde en
rekke arbeidsoppgaver som lå brakk.
I

Både gjennom telefonhenvendelser og en
egen delegasjon til ordførerens kontor,
tilbØd vi gratis arbeidskraft til kommunen
så lenge streiken varte, som en slags erstatning for skatte-tapet.
Mange av oss hadde vært borti forskjellige
typer arbeid tidligere~ og det var sikkert
mye vi kunne klare.
Vi foreslo bl.a. riving av det gamle råd-.
huset ( det sto klar til riving) , opparbeiding av leikeplasser for ungene rundt
om i Odda (som det skortet på) , vei- og
parkarbeid osv.
Dersom kommunen Ønska å løse endel kommunale oppgaver raskt, greitt og gratis så skulle det ikke stå på oss.
Men kommuneledelsen stilte seg avvisende.
"Dette kan jeg ikke se at vi har noen muligheter til~, sa ordføreren til Haugesunds
Avis.

På slutten av streiken deltok også ordføreren i den direkte hetsen mot streiken.
Han uttalte bl.a. til Haugesunds Avis:
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Bergen Bank
holdt igjen lån

,,.
Ett unntak var Bergen Bank , som "under
de nåværende omstehdigheter" nekta å utbetale byggelån til f o rmannen i streikekomiteen og flere andre som var i streik.

Fra starten av streiken var vi skeptisk
til hvordan bankene vil+e forholde seg.
Vi regna med at de kanskje ville gå
imot å ·innvilge, eller utbetale lån - og at
de ville kreve inn renter og avdrag under
streiken.
Derfor traff vi1 tiltak for å bygge opp
et reservefond, der folk som fikk problemer med . bankene, kunne ta opp kortsiktige,
rentefrie lån.
Dette var et rett tiltak for å gardere
seg. Samtidig burde vi ha undersøkt forholdet til bankene fØr streiken.
Men på grunn av et sterkt konkurranseforhold mellom bankene i Odda, var de opptatt av å holde på alle kundene sine.
Ettersom de ikke i fellesskap var blitt
enige om å treffe tiltak mot streiken~ fikk
de aller fleste av oss god service: dvs. avtalte lån .blei utbetalt, innbetaling av
renter og avdrag og sparetrekk over lønnskonto, blei utsatt så lenge streiken varte.

Dette kunne ikke tydes på noen annen måte enn et forsøk på å legge kjepper i hjulene for streiken.
Paulsen og endel arbeidskamerater på Zinken var nemlig i full gang med å bygge hus,
da streiken brøt ut. De var alle avhengige
av hverandre under bygginga • .
Bergen Bank nekta å utbetale lån til de
av dem som var ute i streik. Flertallet var
ikke i streik.
Dette var et forsøk på å splitte arbeidere på Zinken under streiken.
Hvilken interesse hadde Bergen Bank av
dette ?
,,.
Det eneste vi vet er at Bergen Bank er
Zinkens norske bankforbindelse - at direktør Frellumstad på Zinken sitter i styret
i Bergen bank i Odda - og at Bergen ~ank
har aksjeinteresser sammen med Skandinav•
iska Enskilda Banken, Wallenbergs finanskilde. Som tidligere nevnt, er Zinken en
av Wallenbergs profittkilder.
Under en streik vil motsetningene komme
klarere fram etterhvert - og kampen om opinionen vil bli hardere.

Stor støtte til streiken motstanden tar form c22. 9 - 1.10,

-

j

Den første uka fi~k vi oppleve at streiken hadde stor støtte.
Men vi opplevde også at mo.tstanden mot
streiken var i ferd med å bli bygd opp.
..
.

Hardanger Folkelifd
KONFLIKTEN HARDNER

Avd. 5 og 44 ·fØlger
spent med i det som
nå skjer ved linken
Får betydning for deres egne forhandlinger .\,.l;.-, .
Fagfon:ningcnc nid . Smdte-

Johnsen opplJXr til Hardanger
Folkeblad at man ogsA der fir
gruppevise forhandlinger. Dagarbeidtrene bar alt sittet ved
.Zinkent. Det er meget l:!~12."
synlig at uh'U,;.\Lngen av s ~otforhandlingsbordet i ett møte,
men bedriften betinget seg da 6
1 håndlingcne ved denne
_!t:n. ir!_l f.i _!,ctJdni ns fqc de for•
se årsregnskapet fot en forth11ndlingc.ne som udclin&S ~ setter forhandlingene. RegnSmelleverket og avdelinc. 44 .i skapsåret ml Smelteverket
Ty~cdal n! 1th framfor.
topei- ut siste æptember. Kravet
fra fagarbeiderene liq:er i gjenL!,nnsmcssig ligger disse to
nomsnitt pil kr. 2,50 pr.
bedriftene
betydelig
under
time.
Forøvri1 fom4r HarcZinken,. Den øjenoom.1nittlige
danger Folkeblad at kravene
timelønna ved Smelteverket
gentrelt
liøer
i
samme
Jigger fle~ kroner undct og
størrelsesorden.
ONN Aluminium tigger under
det igjen.
-En må anta at den utviklingsom skjer ved Zinken har en
viss betydning for oss. Vi ligger
Avdeling 5 ved Smeltm:rket
etter i lønnsutviklingen, og det
nAr umiddelbart fnmfor forer selrleJgelig ingen ønskverdig
handlinger om en ny scra.vtale.
situasjo n all den lid vi eksist~r
Fagforeningsformann Alf A.
~et 01 N:itridc.u rolge.r mclilc:t
spenl med idet 5(1Jtl nA tkjer ved
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side om side i samme bransje og
samme samfunn, kommenterer
Alf A. Johnsen som går ut fra at
det med det første vil bli kalt inn
til et møte i fellesstyret for de tre
rtorc, kjemiske fagforeningene i
Odda, der det blir orientert om
konflilclen , nd . Zinken. Etter
dette gir JDbosen ut fra at det
blir a.vholdt medlem.1møter i av•
deling 5 og 44. Sekretær KjeD
Johannesen i avdeling 44 er stort
sett av samme bppfatning som
Johnsen. Avdeling 44 skal fønt
ut i forhandlinger i november.

Lønnsnivået

ved

Nitriden

ligger la~ enn ved Smelte,-erket og avdeling 44 har ilcke tatt
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Vi kommer tilbake med ei helhetlig oppsummering av .støtten og støttearbeidet. Vi
vil her bare trekke fram en del eksempler:
At resultatet av streiken også ville få
konsekvenser for de forestående lønnsforhandlinger på de andre kjemiske bedriftene
i distriktet, var de fleste enige om. De
andre foreningene hadde også reist til-
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svarende krav som oss på Zinken. Derfor
var støtten til streiken stor blant Oddaarbeiderne i denne første fasen av streiken.
I løpet av den 2. streikeuka blei det
samla inn nærmere 4 000 kroner gjennom
listeinnsamlinger på Nitriden.
Onsdag den 29.9. var det et godt besøkt
medlemsmøte i avd. 44 på Nitriden. Streikekomiteen var til stede med flere representanter, som blei godt mottatt. Et overveldende flert~ll på møtet gikk inn for en
støtteuttalelse og å bevilge 5 000 kroner
til streiken.
·

Avdeling.44
stØtter de
streikende
Et medlemsmøte i fagforeninga ved DNN Aluminium, avdeling
44 av NKIF, vedtok ·onsdag å ~ e de streikende arbeiderne i
støperiet og elektrolysehallen på Zinken. Vedtaket var ikke en, stemmig; men et overveldende flertall av de frammøtte sa seg enig i
'
følgende uttalelse t
I de innledende drøftelser_om tariffoppgj'øret i vår gjorde ·de fleste
fa.gforeninger innen elektrokjemisk forbundel_ og W oppmerksom
på faren ll1ed en oppgjørsform som ikke inneholdt konkn:te bestemme\ser om en reallønnsutvikling. Det er prisgitt arbeidsgivernes forgodtbefinnende om· en slik utviklijng skal skje innen den
enkelte bedrift. Kleppe-pakka ga illusjjoner. om en reallønnsøkning ·
på 3 pst, Dette betinger en lønnsglidning ·på 4.5 pst som Nonink ·
A/S vil unndra seg ved •hjelp av den stedlige lønnsavtalen. Når en
·grunnsolid bedrift som Norzink går til dette skritt, bekrefter det
forlydender om·afNAF -h ar sendt rundskriv til sine medlemmer om
_a t lønnsglidning ikke må .finne sted. Det er derfor Norzink og NAF
som har det fulle ansvar for konflikten.
·
. . Vi ·ser zinkarbeiderenes sµeik som nødvendig og viktig kamp f~r
samtlige fagfoq:ninger innen ·elektrokjemisk indilstrri. Vi oppfordre~ våre medlemmer og andre fagorganiserte til å gi zinkarbeider. ene sin fulle støtte;
· ..
Medlemsmøtet beviliiet for øvriR 50(Xfkr: til de streikende.

Ved den tredje kjemiske fagforeninga i
Odda, avd.5 ved Odda Smelteverk, skjedde
noe av det motsatte.
Det tok lang tid før det blei innkalt
til styre- og med+ernsrnøte , trass i gjentatte oppfordringer fra medlemmer som aktivt støtta streiken.
Fagforeningsformann Alf A. Johnsen hadde
uttalt at han var for listeinnsamling til
streiken på arbeidsplassen - men medlemmene
burde vente med dette til etter styremøtet.
Dersom ikke han fikk styret med seg, skulle
han personlig gå i spissen for lister.
Men styret i avd. 5 .gikk ikke inn for
innsamling - eller annen forrn · for støtte til
streiken. Det gjorde heller ikke for~ningsforrnannen når det korn til stykket.
SjØl om mange arbeidere ganske sikkert
støtta streiken, pidro alt dette til å passivisere støttearbeidet på Smelteverket i
starten.
Støtten vi fikk fra ovnshusgruppa ved
EFP, og seinere fra Sauda Fabrikkarbeiderforening, betydde mye.
Likeledes strømmet støtten inn fra landet ellers, både i form av uttalelser og
pengestøtte. Her kan nevnes kr. 5 000 fra
Jøtul og kr. 4 000 fra Linjegods.
LØrdag den 25.9., under vår~ første
felles streikemøte, hadde streikestøttekomiteen i Odda og Tyssedal stands rundt
om i kommunen, og samla inn vel kr. 1 000
i løpet av et par timer.
Den lokale streikestøttekomiteen gikk
i spissen for innsamlinger i Odda ved daglig standsvirksomhet og ukelister, både i
boligstrøk, på skoler, og på arbeidsplasser
der det ikke var kommet igang innsamling
i fagforeningsregi.
·
Over . hundre lister var i omløp. Beløp
på alle størrelser strømmet inn daglig til
streikekontoret fra denne virksomheten,
som hadde større betydning for oss enn de
fleste aner.
Det bØr her også trekkes fram de' to
solidaritetsmøtene som representanter fra
s treikekoini teen var på den 2 9 •.9 • i Os lo
og Bergen. Disse møtene var en stor oppmuntring for de som deltok, og alle oss
andre, og betydde et gjennombrudd for inn-

Streikestøtt~bevegelsens Informasjonskontor arrangerte et
svært vellykka solidaritetsmøte
i Oslo for streikende arbeidere
.o~sdag kveld. Opprinnelig skulle
møtet konsentrere seg om cham. pignon-streiken i
Sk~dsmo,
men de streikende freinmedar-.
·beiderne vllle sjøl at de streiken.
, de ved Ziriken og ·Westkapp
skulle få sin del av møtet ' (se
-bildet) .'
.
.
Appellanten både ··fra West.kapp og Zinken kvitterte med
·· 1;1tøtteu_ttaleiser. til champigl).on~
årbeiderne. · Møtet var et fl<itt
eksempel på den styrka enheten
.som vokser fram Jriellom norske
og· utenlandske arbeidere, : of
.viste .streikebevegelsens.bredde i Norge for tida. (Foto: Klassek~mpen)
·
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samlingsarbeidet på disse plassene.
.
I Oslo deltok 2 representanter på et møte, arrangert av S treike$.tØttebevegelsens
:,r:nformasjonskontor, med 1 500 frammøtte.
Her var også deltakere fra streiken ved
Norsk Champignon og Westkapp. De to kom
·tilbake med nesten 25 000 kroner innsamla
på møtet!
Møtet i Bergen var også et strålende
eksempel på solidariteten vi møtte. Her
blei det samla inn vel 4 000 kroner.
MØtet blei arrangert av Streikestøttekomiteen i Bergen, og på møtet blei det
vedtatt en hilsen under stormende applaus.
Den avslutter slik: " ••••• Dere går greit
og åpent ut og sier som rett er· at dere
både venter og trenger støtte fra alle på
deres egne vilkår. Dere har så absolutt
krav på en sterk støtte. Og vi er overbevist om at dere vil få den. Erfaringene
vi har høstet i støttearbeidet hittil,
lover godt. Vi som er her, lover å legge
oss hardt i selen for å hjelpe dere å
holde vogna i •g ang. Vi ser det som vår
øppgave å nå bredt ut her i distriktet
med deres informasjon. Vi ser det som vår
oppgave å samle sterk Økonomisk og moralpk
støtte. VI ØNSKER DERE SEIER I KAMPEN,
KAMERATER! SEIER PÅ ZINKEN! "
. På bakgrunn av all den støtten vi etterhvert mottok, blei det sjølsagt at vi gav
-vår fulle støtte til andre arbeidere i streik.
.
!'Solidariteten arbeidere og streikende imel·
lom må al-itid smies sterkere og mer grunn. festa."
,
På streikemøtet den 29.9 vedtok vi fØlgende
støtteresolusjoner til de streikende ved .
Norsk Champignon og ved Westkapp A/S i SpJelkavik:

STØTTERESOLUSJON TIL DE
STREIKENDE ARBEIDERE VED
NORSK CHAMPIGNON
De. streikende arbeiderne ved Zinken i Odda gir på
sitt streikemøte den 29. september sin fulle støtte til
de streikende arbeiderne ved Norsk Champignon.
Deres kamp mot oppsigelser og trakassering' er en
kamp for en av arbeidernes mest grunnleggende
rettigheter: Retten til å organisere seg.
Bedriftsledelsen deres og alle motstandere av
kampen deres ·p røver å splitte dere som fremmedarbeidere fra resten av arbeiderklassen i Nor.ge.
Mot dette må alle norske arbeidere støtte dere.
Solidariteten arbeidere og streikende imellom må
alltid smis sterkere og mer grunnfesta. Vi har alle
felles interesser. Kampen dere og vi fører angår hele klassen!
Vi , streikende Zinken-arbeidere, oppfordrer fagorganiserte over hele landet om å støtte deres rettmessige kamp. Enhet norske-utenlandske arbeidere!

provokasjoner. Kampen for retten til å fagorganisere seg er like gammel som fagorganisasjonen
sjøl. Likevel er denne retten framleis ikke sjølsagt.
Vi, streikende arbeidere ved Zinken, samla til
streikemøte den 29. september, støtter kampen deres fullt ut. Kampen deres må føres til seier og krava deres må innfris. Vi som er i streik, vet hva solidaritet betyr. Vi streikende må støtte hverandre.
Sjøl om streikene våre har forskjellige krav, har de
det til felles at det er en kamp fra arbeidsfolk for å
bli respektert.
Felles kamp for felles interesser - mot felles fiende!

MOTSTANDEN ØKER.
Men motstanden mot streiken vokste fram
også, i denne uka, også på en del arbeidsplasser i Odda.
Et eksempel på dette opplevde vi den
29.9.
Representanter fra streikekomiteen var
invitert av formannen i Tyssa Elektriker- .
forening til fagforeningsmøte for å
orientere om streiken. Men et flertall på
dette møtet vedtok å ikke gi våre representanter adgang til møtet.
- MØ.t et res ul terte i at fagforeningsformannen Bjørn Seim nedla sitt verv, etter
at foreningsmøtet hadde nekta våre representanter adgang, og ikke ville støtte
streiken •
Vi vil med dette uttrykke vår honnør
til Bjørn Seim for hans prinsippfaste og
solidariske holdning til streiken, et eksempel som står i grunnleggende motstrid
til de lokale tillitsmenn som unnlot å
ta opp s9Ørsmålet om støtte, eller gikk i
spissen for å forhindre støtte i flere
fagforeninger.
Avisene, med Hardanger Folkeblad (HF)
og Haugesunds Avis (HA) i spissen, la stor
vekt på å piske opp stemninger mot streiken
i denne uka. Ikke ved redaksjonelle kommentarer, de kom seinere. Men ved "sjokkerende og sensasjonelle stemningsbilder"
fra Odda. Førstesida i HF den 1.10. er et
godt eksempel på dette.

Norzink-konflikten:

" '

Amper stemning i Odda ,
Trusler mot streikeledelsen - siikane mot direktøren

KONFLIKTEN HARDNER

~
Videre blei det gitt rikelig med spalteplass til direktørene på Zinken.
De påsto stadig at de var utsatt for
"sjikane" i "diverse løpesedler".
Men de trakk aldri fram et eneste eksem~

på hva slags "sjikane" det var snakk om.

TSe f.eks. oppslaget i HF den 1.10.)

STØTTERESOLUSJON TIL
DE STREIKENDE VED WESTKAPP A/S
!SPJELKAVIK
De fagorganiserte arbeiderne ved Westkapp A/S
har fra bedriftsledelsens side blitt utsatt for grove
40

Det eneste som av enkelte blei "tolket.."
som sjikane, var en oppfordring i en lokal
~øpeseddel som bl.a. tilbakeviste ledelsens påstander om lØnna vår.
Her het det:
"Stol ikke på von Krogh - snakk med oss
som er i streik ! "
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I forhold til alle de anklagene vi som
var i streik blei utsatt for, var dette
beskjedne uttrykk.
Ellers blei det gjort et stort nummer
av at streikekomiteen hadde nevnt at villaen til von Krogh var pussa opp for milionbelØp like før streiken.
Men siden von Krogh påsto at Zinken hadde så dårlig råd, så var jo dette et lite
eksempel på det motsatte.
Det var jo et faktum at Zinken hadde kosta
over en million på opp-pussingen av denne
luksusvillaen, og bl.a. hadde brukt Zinkenarbeidere i lang tid på dette opp-pussingsarbeidet.

driften og spesielt på administrerende direktør. Disse savner
et hvert grunnlag i realitetene.
Når dette er sagt vil vi også
gjøre rede for vårt syn på sam. arbeisformene her ved bedrif-·
ten.
Tradisjonelt har dette vært
godt og fungert utmerket mann
og mann i mellom og mellom alle grupper ansatte. Samarbeidet
med avd. 61 sine tillitsmenn hlll'
imidlertid blitt stadig
Skylden for dette ligger i den
linje styret i avd. 61 har lagt opp
til iµed stadige konfrontasjoner,
oppvigleri og mistenkeliggjøringer. Stadige forsøk pi å skape
en atmosfære av uhygge. Det
virker nedbiytende på samarbeidsvilje, tiltakslyst og arbeids
moral, de forskjellige grupper
ansatte kommer I forsvarsposisjoner som gjør moderne samarbeidsformer umulige. Viljen
og eYllen til i samarbeide Olll
refonner som kan gjøre arbeidsdagen lettere og mer menings~ vet vi bestel!lt er tilstede bl. de hos bedriftetl, medlemmer av
avd. 61 og oss. Betingelsene fur
et slikt samarbeide er først og·
fremst redelighet. vilje til I fur•
sti hverandæ og tro hverandre.
Konflikten som Dl er igang

verre.

--

Den 30.9 kom det et frontalangrep mot
streiken fra funksjonærorganisasjonene på
Zinken.
Dette b~ei slått stort opp i pressa:
Uttalelsen står_for seg selv og
lyder slik
.
Funksjonærforeningene ved
Norzink AS har fuonet·grunn til
å reagere på den vending konflikten ved bedriften har tatt.
På løpesedler og i uttalelser·til
pressen er det gitt uriktige opp. lysninger og halvsannheter som
kun er egoet til å føre fulk' bak
lyset og sette de ansatte opp mot
hverandre.
I et usignert flygeblad ble det
opplyst at permisjonsvarselet tIJ
funksjonærene var trukket tilbake og at dette klart viste det
klasseskille bedriftsledelsen la
opp til.

Dette er blank løgn!
Vi fikk permisjonsvarselet
den 23.9., men ble lovet arbeide
i hvert fall ut september måned.
Senere kom også permisjonsvarselet skriftlig. Onsdag ble vi
meddelt at alle funksjonærer
~ -m ikke var nødvendige fur å
holde den reduserte bedriften
igang! må permitteres fra fredag
den 1. oktober på gtullJ1 av den
økonomiske situasjon konflikten har medført.
I et annet flygeblad ble det
gitt uriktige opplysninger om
lønnsfurholdene ved bedriften.
Overalt går ..det igjen personlige angrep på ledelsen ved be- .

Eltrhelm,30.9.76
Ved følgende bedriftsgrupper
No1Kes lngenlørorpnlaujon
Nonk Elektriker og Kn.fata1jonsforbund ·
.
Nor;ges Arbeidslederforening
Nonke ~ 6tnøma
og Eltmelm lraatorfulajo-.-.

fonalq.

Men alt dette bortforklarte direktørene
på denne måten i HA den 24.9 :
Direktør von Krogh sier elJers
Klasseforskjellen som det vi.ses
at bedrif~ og de fagorgan.iser•
til har sin basis i lønna. En som
tes to forbund !>Ør ta de prinsiptjener 100 000 kroner og oppover
ie!Le sidene ved dælne konflikvil ikke bo dårJ.i,gere i Odda enn
ten alvorld.g opp til diskiusjon.
andre steder. Dessuten er han
De krefter som arbeider for
beredt på- A. ta større boutgifter
tartl.ffstridige og ul<>vlige handlinenn de som tjener mindre. Jeg
ger i <>rbeldslivet er et &tort
kan ik.ke !ikJØnne at dette er noe
problem. Det er farlig for arargument for A gl støper-i.arbei•
beidslivet om disse tår fritt spilderne 2,50 mer I timen. Det en
lerom, sier von Krogh som ellers
skal være . kw over I denne
. har denne kommentaren tdl påsammenheng er at &elv om vi er
.
en bedrift &om Ugger goit an
standen om at bedriften brudter
mei hensyn til. det vi tilbyr på
million,beløp på ledelsen:
alle plan, har v,i ef:terhvert klart
- Det er argumentering på et
merket problemer med å få tak _i
uvitende nivå. Det er nå en gang
høyere funl<sjonæ~r. Og det ,vet
sllll!: a\ en bed,r itt gjerne må ha
vi har sammenllen.g med d,e spenoe A tilby_ for å få tak i best ·
for-hold Odda har I arsielle
mulig kvali!_isez,te folk. Vi er
beidslivet.
nØdt A holde et Jronkurransemessig nivå for A t.å tak d de foll< vi
har behov for. Dette gjelder også
boliger. Vil vi b;, foMt i toppstillinger må vi kunne tnby hus.

gjør Utsikten _fra~over dyster,
blir deo langvarig vil alle parter
bli påført tap som kan fi store
konsekvenser for de ansattes fa.
miller, kommunen-og lokalsamfunnet.
For bedriftens ·del har vi en
bejl"llnnet frykt for at arbeids
stansen kan forårsake en økonomisk knekk som pi sikt kan
sinke . de foreliggende investeringsplaner vedrørende miljøforbedringer og produksjonsutvidelser. Investeringer som igjen
er helt nødvendige for i trygge
arbeidsplassene.
, På kortere sikt er det også et
spørsmål. om bedriften evner .A
holde det nåværende lønnsnivået for sine ansa-tte.
Uansett hYilke utfall konflikten får 1 håper vi at forholdene
kan bli rensligere når det en
gang starter opp igjen. Og at de
ansatte kan møtes med. vilje til 4
gjøre bedriften til' en bedre arbeidsplass for alle, enten de gjør
et ærlig dagsverk i en ·elektrolysehall eller bak et skrivebord.

Denne uttalelsen fortjente - og fortjener en del kommentarer.
De bedriftsgruppene som un<lertegna uttalelsen, er leda av personer som står bedriftsledelsen nær, både i syn og i det daglige arbeidet.
Hvordan uttalelsen blei behandla i disse
organisasjonene, vet vi ikke.
Men flere funksjonærer vi var i kontakt med,
tok avstand fra denne uttalelsen.
Men de turde ikke å gjøre det offentlig,
pga. konsekvensene det kunne få for jobben,
og pga. den hatske stemninga som ledelsen
delvis hadde greidd å piske opp blant funk- ,
sjonærer i administrasjonsbygget.
Når det gjaldt innholdet i uttalelsen,
beklager vi at vi to feil da vi påsto at
permisjonsvarslene for funksjonærene var
trukket tilbake.
Vi bygde på opplysningene om at funksjo,nærene ikke kom til ' å bli permittert samtidig med arbeiderne , sjøl om de fikk
permisjonsvarselet på likt.
Men-- vi står fullt ut - ved påstanden om
at bedriften la { og legger) opp til et .
klart klasseskille . mellom funksj-onærer
{spesielt høyere funksjonærer) - og arbeidere.
For det andre dokumenterte uttalelsen ikke
med ett eneste ord hvilke uriktige .opplysninger vi gav om lØnnsforhoidene - og hva
slags usaklige angrep vi hadde kommet med •
på ledelsen •
Det blei heller ikke dokumentert hva
slags former for "oppvigleri, mistenkeliggjØring - og atmosfære av uhygge" som
styret i avd.61 hadde lagt opp til.
Faktum var at det var bedriftsledelsen som
hadde hele ansvaret for det dårlige samarbeidet.
Moderne samarbeidsformer - hva er det?
Samarbeid for samarbeidets skyld?
Å godta reallØnnssenkning?
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Forøvrig kan følgende sies om uttalelsen:
Det var som om bedriftsledelsen skulle ha
skrevet det sjøl!
Men vi vil føye til at både streikekomiteen og fagforeningsledelsen la altfor lite
vekt på å informere funksjonærene om streiken - for å kunne vinne endel av dem over
på vår side.

Hetsen mot streiken
All hetsen mot streiken hadde mangslags
innhold'.
Men den var kjennetegna ved lØgnaktige
påstander som blei slengt ut uten noen som
.helst dokumentasjon. Ofte var det politiske
motiver som lå bak.
Tre korte eksempler fra leserinnlegg i
Hardanger Folkeblad,
"Folk blir u:tsatt for meningsterror.
Mange får ikke hevde hva de mener av
redsel for represalier på arbeidsplassen."
"Skal virkelig en håndfull "signalrøde"
få Ødelegge hele Odda-samfunnet?"
"En har ikke unngått å ha sett tilreisende gerilja i Odda de siste dagene."
Hetsen kom fra forskjellig hold:
Fra bedriftsledelse, fra ordføreren, fra
organisasjoner (f.eks. DNA - og etter streiken fra SV), fra redaktører og journalister, fra enkelte tillitsmenn - og i avisinnlegg fra enkeltpersoner som tydelig var
inspirert fra organer som NÅ og VG.
Alt dette har vi gitt eksempler på i
denne Hvitboka.
Vi mottok også flere anonyme brev. Her
er ett av dem:

J)~
C

/..e-:t

j,'1

L---l ; ,,..,

Inni konvolutten lå også et dopapir 'med
en ganske fersk mannaskit!
'
Mot slutten av streiken, og spesielt etterpå, blei de grovt usaklige angrepene og
anklagene mot streiken stadig mer hatefulle
og desperate. De gikk ofte over i klarere
politisk politisk hets, ved siden a~trusler
og ter;ror fra _Z inken-ledelsen.
.
Men all hetsen hadde samme mål: Å vende
oppmerksomheten vekk ifra hva streiken
egentlig dreidde seg om, å sverte streiken, bringe den i miskreditt ute blant
folk, prøve å få folk til åta avstand fra
streiken, prøve å undergrave enheten og
solidariteten og kampmoralen blant oss som
sto ute i streik og alle våre arbeidskamerater som støtta oss, og forsøke å
. skape mest mulig kaos og panikk. All
hetsen hadde til hensikt å få oss til å
gjenoppta arbeidet, uten noe som helst
garanti. All hetsen tjente ledelsen, uansett om dette var bevisst eller ikke.
Det er klart at all denne hetsen, både
den som blei drevet åpent gjennom avisene
og den som blei drevet i det skjulte
gjennom buskagitasjon og baktalelser, virka .

Den virka spesielt blant de som -ikke
kjente til alle_de faktiske forholden~ om~
kring streiken, og blant de som ikke hadde
tatt klart standpunkt for streiken fra
første stund.
Endel av de som blei påvirka av denne
hetsen, begynte å bli aktive mot streik~n,
og videreførte hetsen blant venner.
Andre blei svært forvirra, og forholdt
seg passive og uforstående til det som
skjedde.
Hetsen virka også etterhvert inn i de
streikendes egne rekker, spesielt blant
de som ikke deltok på alle streikemøtene,
men gikk for seg sjøl under streken. Noen
begynte å tvile på om streiken var rett,
og andre blei redde for, •å forsvare streiken offentlig i diskusjoner.
Vi kan altså slå fast at den hetsbølga ·
som sosialdemokratiet og andre bedriftsvennlige krefter satte igang, virka inn på
befolkninga i Odda og Tyssedal, og var et
viktig hjelpemiddel i Zinken-ledelsens
kamp mot streiken.
Men hetsen virka også i motsatt retning.
Mange av de som aktivt støtta streiken fra
første stund, blei ennå mer tent på å
hjelpe streiken fram til seier. Stadig
flere innså hvem som spilte på lag med
Zinken-ledelsen. Streikens falske venner
begynte nå å hive seg på hetsbølga.
Det er uhyre fårlig å undervurdere angr~pene mot en streik.
Streikens motstandere, med arbeidskjøperne i spissen, vil mobilisere alle krefter for å få knust streiken.
Derfor må også samtlige arbeidere mobilisere for fullt, og stole på solidariteten.
Alle angrep må ett for . ett slås tilbake
så raskt som råd.

Dreiv streikekomiteen hets?
Både under og etter streiken blei det
stadig hevda at løpesedlene og uttalelsene
våre var fulle
av løgn, hets, sjikane,
personforfølgelse osv.
Enkelte vil s·ikkert prøve å hevde det
mot denne boka også.
Men det blei svært sjelden trukket fram
dokumentasjon som forsøkte å påvise at dette
var tilfelle.
Alle uttalelser og løpesedler som vi sendte ut , var undertegna av "streikekomiteen"
eller "de streikende Zinken-arbeiderne",
dersom uttalelsen var vedtatt på streikemøte.
Alle visste hvor vi var å finne under
streiken. Men heller ikke på streikekontoret mottok vi konkret kritikk av innholdet
i løpesedlene, når en ser vekk fra de som
var saklig uenig med oss.
Vi har etter streiken gått gjennom uttalelsene som vi sendte ut i lØpet av streiken. Vi kan i dette ikke finne noe som er
usant - og som vi ikke står for (medet
par mindre unntak, som vi har retta opp).
De som til stadighet spredde påstander
om vår urederlighet, gjorde det for å dekke
til sin egen urederlighet - og i mangel av
saklige argumenter mot våre uttalelser.
I motsetning til noen av de mest aktive
motstanderne av streiken, dreiv v i ~ med
terror, trua ingen på livet, trua ikke med
sparken eller suspensjoner , vi skreiv a-ldri anonyme trusselbrev, vi oppsøkte aldri
familieme dlemmer til folk som var motstreikeø · for å legge press på dem osv.
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Medlemsmøtet i avd. 61 den 1.10 et vendepunkt

i--------~
. -.
i
~AVD. _61HAR

: ·

1 .medlemsmete_ 1

I
I
I
I

II
I
I

_________

I
•

i fagf~reningssalen, rådh~et. fredag I. oktoberkl.11,~.
. , .
,. .
· .
DAGSORDEN:
·
1. Protokoll .
.
2. _Orientering-om situasjonen
3. Hva gjøres hvis nei tilarbeidsledig;. . .
hetstrygd.
.
4. Orientering om kontingent innb.
S. Eventuelt;

VIKTIG MØTE-MØTEPLIKT!

1
.·

~,

Ca. 350 medlemmer deltok på dette møtet,
herav ca. 100 av de 125 som var igjen på
arbeid, ca. 200 permitterte og ca. 50 streikende.
Grunnen til at så få ~treikende deltok,
var flere. Vi regna ikke med at møtet direkte angikk alle som var ute i streik - at
det holdt om vi deltok med endel representanter. Vi hadde ei rad med andre oppgaver
å løse, bl.a. var mange opptatt med forskjellig slags dugnadsarbeid (f.eks. frukthøsting i fjorden) denne dagen.For det tredje gikk det rykter om at vi ikke ville få
stemmerett på møtet.
Alt dette viste seg å være ei grov feilvurdering fra vår side. Hadde vi som var
ute i streik stilt mannjamnt på dette møtet,
ville kanskje utfallet ha blitt et helt
annet.

KRAV, KRAV VI MENER ER BERETTIGET, MAKT
GIR OG , ANSVAR, SOM VI INNRØMMER, FoR Å
VISE VILJE TIL Å LØSE KONFLIKTEN,SETTER
VI OPP FØLGENDE PUNKTER:
1) DE PERMITTERTE BLIR GJENINNTATT I
SITT ARBEID INNEN ONSDAG 6/10 KLOKKA .

06,00~
.
2) DE ~TREIKEND~ _GAR TILBAKE TIL ARBEID
INNEN SAMME TIDSPUNKT,
~) BEDRIFTSLEDELSEN INNRØMMER FORHANDLINGSGRUNNLAG INNEN SAMME TIDSPUNKT,
4) FORHANDLINGENE SKAL SKJE FELLES FOR
ALLE GRUPPER,
5) MEDLEMMENE . SKAL- TA STILLING
TIL FOR...
HANDLINGSRESULTATET PÅ ET EGET MØTE,
Hvrs BEDRI.FTSLEDELSEN
i KKE I.MØTE KOM.
.
. .
·MER DETTE, V~L VI __A'(HOLDE ET NYTT MØTE,
OG VURDERE NYE TILTAK,"
~

'

Innholdet i dette ulne forslaget blei
ikke presisert nærmere av forslagstilleren,
til tross for flere spørsmål fra salen,
bl.a. fra fagforeningsformannen. Det blei
heller ikke gitt anledning til skikkelig
diskusjon etter at forslaget var framsatt.
Forslaget blei så vedtatt med 194 mot
132 stemmer ·, etter skriftlig avstemming.
En del unnlot å stemme.
.
- Deretter blei ·møtet heva - og det spredde seg stor forvirring om hva vedtaket egentlig innebar, og hva som nå kom til å
skje yidere.
.
Forslagsstilleren ville fremdeles ikke ·· si
noe om hva forslaget innebar, etter spørsmål fra medlemmer av streikekomiteen

Møtet viste stor enhet i trygdespørsmålet. Det blei enstemmig vedtatt klare krav
til både myndigheter og forbundet.
Men når det gjaldt sjølve streiken, kom
det flere hatske og grovt usaklige innlegg,
som sådde tvil om hele bakgrunnen for streiken, spredde rykter om at vi dreiv terror
ol.
Disse innleggene hadde i kke oppslutning fra
noe flertall i salen, men de gjorde en del
medlemmer usikre, og de spredde forvirring.

Stemninga på møtet gikk i retning av å prøve nye . utspill overfor bedriftsledelsen,
for å komme fram til ei akseptabel løsning
snarest mulig.
På slutten av denne diskusjonen, blei
det fremma et forslag av J.Holm, en hØgresosialdemokrat. Forslaget var uten tvil
nøye utforma før møtet. Det lØd slik:

"MEDLEMMENE
I AVDELING
61 AV NKIF
VED
..
. . .. . ,
.
NORZINK I ODDA HAR MED GRUPPENE I STØPERIET OG PÅ ELEKTROLYSEAVDELINGEN VIST
AT VI MENER
- ALVOR MED. VÅRE KRAV OVERFOR
BEDRIFTEN, KONSEKVENSEN AV AKSJONEN
VISER DEN MAKT VI KAN SETTE BAK VÅRE
.

P~ veg u t

fra fagfo r e nin gsm3tc{
(foto : Hardanger Folk e blad)
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Reaksjonen fra streikekomiteen
Vi regna med at dette vedtaket ville
bli tolka som et vedtak mot streiken av
streikens motstandere.
Men vedtaket inneholdt hverken ei oppfordring eller et påbud om at vi· vilkåYslØst skulle gå tilbake til arbeid.
~edtaket slo istedet fast at vi skulle
gå tilbake til arbeidet innen 6.lo dersom
bedriftsledelsen innen samme tidspunkt
innrømmet forhandlingsgrunnlag.
Den eneste fornuftige tolkninga av dette
var at bedriften måtte imøtekomme oss med
et tilbua som kunne bety reelle forhandlinger før vi gikk tilbake til arbeidet.
Dersom forslagstilleren eller andre Ønska at vi vilkårsløst skulle gå tilbake til
arbeid - uten å få en eneste garanti for at
vi ville oppnå noe over 0.00 - da burde
punkt 3, i vedtaket på medlemsmøtet vært
strøket.
Vi visste også at flere av de som hadde
stemt for forslaget, hadde oppfatta det som
en tillitserklæring til både kravene og
streiken, samtidig som det uttrykte vilje
til å løse konflikten. Den "radikale" tonen
i innleiinga i forslaget, og den siste
setninga, hadde skapt endel forvirring.
Tida var nå inne til å styrke enheten
med våre permitterte arbeidskamerater.
På denne bakgrunnen . , sendte streikekomiteen ut følgende pressemelding dagen
etter:

Etter en 3 timers saklig og grundig diskusjon ,gikk vi til skriftlig avstemming.
17 stemte for å gå tilbake til arbeid uansett. 2 stemmer var ugyldige.
Et overveldende flertall pæ 89 stemmer
støtta følgende forslag, etter initiativ
fra streikekomiteen:
1. Streiken fortsetter inntil videre.
Vi v i l

fortsette å kjempe for retten til

min i mumsløftene fra vårens tariffoppgjør
- og for retten t i l ?rbeidsledighetstrygdd
for de permitterte.
2. For å markere vår
flikten,

vilje til å løse kon-

vil vi anmode styret i avd.61 om

åta kontakt med bedriftsledelsen for å
få k l arlagt om - og evt. på hvilket grunnlag - Zinken er villig til å forhandle på.
3. Dersom bedriften innrømmer et forhanlingstilbud, vil vi innkalle til nytt streikemøte og vurdere t i lbudet.
4. Streikemøtet støtter de enstemmige krav
som ble stilt på medlemsmøtet i

avd. 61:

1)Myndighetene innfrir retten til trygd
snarest.
2)Forbundsledelsen støtter de permitterte
0

Medlemsniøtet av avdeling 61 av . utsatt ~or med hensr11 til.dere~ og derNKIF hat'ilcke avblåst streiken for J 50 , • es farn,hers økonomiske s,tuas1on.
Til dette vil vi uttale:
støperi' eig ' elektr9lysehall-arbeidere ·
pi\ Zinken. ·.Det er de streikende sjøl
Streikekomiteen er viss på at a.Jie vi
som på strei~Cl)l0te mandag 4/10 sui streik vil føle et ansvar også for de
verent skal . ta stilling til på hvilke_ permittenes økonomi. .På streikemøte har vi tidligere vedtatt å gi de
vilkår og når vi skal gjenoppta arbei· det.· Påst!Uldcne om at vi streiker for
permittert~ all hjelp og støtte. . Vi støtstreikens 'Skyld: er bunnfalske. Vi har' ter .de . eristemnuse krav fra mod. hele tiden fullt ut vært villige til å innJemsmøtet om at
gå· nye forhandlinger med ledelsen fra
I) Myndighetene må innfri retten
til trygd, •
det øyeblikk motpanen er villig til å
innfri minimumsløftene (4.5 prosent
. 2) Inntil dette skjer, må forbundslølll!sglidnirig i det første avtaleåret) ledelsen støtte de permitterte økono- •
ved årets-tariffoppgjør.
•
misk, .
•
Derfor vil det ikke stå på oss, mcn
Skulle ikke noe av dette være innbedriftsledelsen, om vi skal begynne fridd innen l)landag kveld, vil strei·. på arbeid onsdag 6/10. Hovedmassen
kckomitecn foreslå for streikemøtet
at det utbetales av streikekassen
av de som var tilstede på medlemsmøtet' i går var permitterte arbeidere ved
sarnn;,e beløp til permitterte som til de
Zinken. Etter streiken var et faktum,
streikende.
vent~~edriften knapt ei uke før de
Bedriftsledelsen vil prøve å frata
gikk iil-!let skrittet å sette 250 av våJ'.e både oss i streik og de permitterte
'arbeidskamerater. på porten. Det vllr retten til minimumsløftene fra vårens ·
klart ·ro, de fleste -at dette ble. gjon for
tariffoppgjør. Myndighetene prøver
å legge et m_orl!lsk press på oss i streik.
å frata de permitterte. den soleklare
De!lne mistanken ble bekreftet da d«t •retten til arbeidsledighetstrygd. Om
vistec&eg at bedriften isarnarbeid med
de permitterte· og de streikende samstatsmyrtdighetene holdt tilbake rettmen går tilbake til arbeidet på Zinken
en til trygdepenger. Slik liar bedriften
onsdag 6/10 )dokka 06,0Q_!lten_~...,kynisk og kaldt satt flere hundre ai:tier for at det foreligger et akseptabelt
beidere på ·porten • 11ten økonomisk
tilbud, vil det kunne bety å fraskrive
seg disse to sjølsagte retter. I så falf
grunnlag, og på denne måten forsøkt
å sette arbeidere opp mot arbeidere.
har bedriftsledelsen i samårbeid med
Vf' vet at det blant de .permitt~rte
myndighetene greid å trumfe gjcnhll!' .vært klar stemning for våre krav,
nom sin -urett overfor alle arbc,iderne
' og støtte til vår streik. Når det nå kan
på Zinken. Dette vil i så fall ytterlige-virke som om deler av ile permittene
re svekke vår posisjon overfor benå :vender sq mot oss, mener vi at det• ~ driftsledefsen i mange år framover:»
te er en direkte fø)ae av det ress de er

Streikemøtet den 4.10:
Streiken fortsetter
Dette møtet åpna dramatisk, da et medlem
av DNA foreslo å avblåse streiken uten
diskusjon , bare avstemming : :-Fo.rslaget fikk
4 stemmer.
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Økonomisk inntil dette skjer.
5. Hvis ingen av disse krav snarest blir innfr i dd, vil vi utbetale samme Økonomiske
støtte fra streikekassa til de permitterte som til oss i streik .

Andre reaksjoner
på vedtaket i avd. 61 den 1.10
Umiddelbart etter fagforeningsraøtet,
møtte foreningsstyret til pressekonferanse.
Flertallet i styret, som hadde støtta streiken fullt ut seinest på medlemsmøtet,
fikk her problemer med å holde fast på
støtten. De var tydeligvis hardt pressa av
sensasjonshungrige,borgerlige journalister
- av et svært tvetydig flertallsvedtak, og
av et mindretall i styret som fra nå av
framsto som aktive motstandere av streiken.
På denne bakgrunnen innrømma Hans Sekse
på direkte spørsmål at styret oppfatta vedtaket som et påbud til oss som var i streik
om å vende tilbake til arbeid, samtidig som
flertallet i styret unnlot å si at de støtta
streiken (Hardanger Folkeblad den 2.10)
Dette blei sjølsagt slått stort opp i
avisene.
Men etter at styreflertallet hadde fått
summa seg etter denne pressekonferansen og etter at de hadde mottatt kritikk for
sine uttalelser bl.a. fra medlemmer av streikekomiteen - gav de klart og utvetydig
uttrykk for fortsatt støtte til streiken.
Sekse la fram ei sjølkritisk unnskyldning for uttalelsene han hadde kommet med
på pressekonferansen, ved starten av
streikemøtet den 4.10.
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Og i et intervju i Klassekampen den 5.10
slo han klart fast:"Ingenting· skal hindre
meg i å stø streiken på Zinken."

HANS SEKSE:
Aksepter aldri
re.aksjonær.e påleg~
Del har ,ore mykje diskusjon
om kva som gjekk føre seg under
og eller det førsle mtdlemsmølet
i ••deling 61 l, oklober, som
gjekk mot streiken. Formannen· i
foreininga, Hans Sekse, støtta
heile tida streiken, men sa på ein
pressekonferanse rt;U etterpå at
han såg på ,edlakel soni eit pålegg om å gå auende til arbeidet.
Seinere har han sagl til Klassekampen at han som tillitsmann

alltid har bøygd seg for Ho•tdavtalen.
JSX__:flO .. -slHtldaF- ••~ e k s e
fo,..å ..ha..dri.ve dobbdlsiu:J, og på-

står feilaktig at han «måtte ta sin ·
hall og gå fra foreningsstyrel».
Sanninga er som kjenl al heile
styret gjekk a• då neirtalet også
· på neste medlemsmøte gjekk mot
streiken.
Hans Sekse seier Ill
·
kampen:

Klasse-

- Det er heil ; rett at eg bør
kritiserast. Ein llel a• det eg har
gjort har vore svært feilaktig. Vi
i foreiningsstyret gjekk nærmest
i svime av stad og sa til pressa at
avdelingsmøtevedtaket
var
eit
pålegg. Eg har prø•d ellerpå å
forklåre at dette "r rell og slell
reaksjonæn av oss. Men det er jo
ikkje det NY TID kritiserer.
Dei kritiserer oss ikkje fordi vi
held! på å dolke st reiken i ryggen. Nei, dei kritiserer at vi et~
terpå, når •i såg ha feil •i hadde
gjorl eller samlaler .både med
kameratane som var i streik og
med
andre
arbeidskameratar.
lok sjøl•krilikk for del •i hadde
g j o r r . » e r ~ at vi hadde
halde fram med · å angripe s1reiken - slik som SV-aren John
Anderson, klubbformannen pi
Nitriden
Tyssedal, gjorde.
Han gjekk rundt I Odda og sa at
han som tillitsmann ikkje kunne
stølte ein streik som hadde avdelingsfleinalet mol seg.
·

UTSEGNA SKADDE · STREIKEN
For min del ,;1· eg altså sterkt
beklage og krilisere mi eiga utse2n eller delle møtet I. oktober.
Utsegna skadde streiken. Eg sa
ja lil spørsmålet pm fleirlals,edtaket ,ar å oppfalle som eil påbod til dei streikande arbeidarane, og eg sa at styret alllid vilte
foreetterkomme ønskja til
iningsfleirtalet. Delle kunne berre oppfattast som om eg etter
delle møtet som formann gjekk
· med på å motarbeide dei streikande.

- K,i

kommentar har du til

dette no?
OPPORTUNISTISK KNEFALL
- Utsegna pa\ pressekonferansen var eit opportunistisk knefall
for presse! frå atbeidararistokra-

tane, bedrifta sine folk i fagfo"
reihinga. Eg burde som formann
straks gjort det klår! at eg •ille
gå inn for at styrel skulle stå lasl
og brasl med dei streikande. Den
haldninga eg ullrykte slår I skarp
kontrast til det korrekte prinsip•
pel til .AKP(m-1) om alllid · å '
forsvare streikande arbeidarar,
om aldri å godta reaksjonære /
«pålegg)) og tvangslovene i arbeidsli>el.
I
Pi sti-eikemøtet over helga tok
eg opp ein sjøl•kritikk, og gjorde det på nesle fagforeiningsmøle del klårt at eg ville kjempe
for at styret skulle gå av dersom
ikkje medlemsmøtet utan vilkAr
gjekk inn for å· støtte dei streikande.

HOVEDAVTALEN MÅ
KJEMPASTMOT
- Kva med kommentaren din
til Hovedavtalen?
- Hovedavtalen er ein torpedo
under baugen for einkvar kamp.
I nær på alle rettvise aksjonar eller streikar arbeidsfolk har reist i
dei siste åra har Hovedavtalen
,ore ei lenkje kring f,;,ten til arbeidarane.

Denne sjølkritikken fra Sekse - og den
konsekvente støtten fra flertallet i styret
- hadde stor betydning for oss, og gav oss
styrke til å fortsette streiken med full
kraft.
·
SV's Hvitbok derimot latterliggjør denne
sjølkritikken, og kaller den ei "kuvending" •.
Samtidig forsvarer SV lokale tillitsmenn
som etter flertallsvedtaket og etter pressekonferansen gikk .mot fortsatt streik.
Dette var stort sett tillitsmenn som
hadde holdt seg "nøytrale" eller som hadde
støtta streiken i ord - men som nå fant en
passende anledning til å vende ryggen til
streiken.
Samtidig var forbundsledelsen, som stort
sett hadde sittet på gjerdet den første uka,
raskt ute med uttalelser om at "nå må de
streikende følge flertallet og gjenoppta
arbeidet". Vilkåret for ·at vi skulle kunne
gjenoppta arbeidet, blei ikke nevnt.
Den 4.10, samme kveld som vi hadde streikemøte, hadde avd. s ·på Smelteverket 'medlemsmøte for å behandle streiken. Ingen fra
streikekomiteen var tilstede.
2/3 av de 12.6 frammøtte smelteverksarbeiderne stemte for en uttalelse som støtta flertallsvedtaket i avd. 61 fra 1.10 , mens 1/3
stemte fo~ et forslag som gav konsekvent
støtte til streiken.

AVISOPPSLAG ETTER MEDLEMSMØTET I AVD.61
Bergens Tidende:
"Dramatikk på møte i Norzink-:-foreningen:
FLERTALLET VIL JOBBE - STREIKEKOMITEEN
NEKTER."
Haugesunds Avis:
"STREIKEN SPRAKK - MEN FORTSETTER.
Flertallet vil tilbake til jobb - de
streikende står på sitt."

Slik også i denne saka. Forbundet har frå første stund
kjempa mot dei streikande, nekta dei støtte, dømt dei som løvbrytarar osb. PA dette viset har
dei fungtrt som ein effektiv støtte til bedrifla og borgarskapel i
denne 'kampen. Alt deue kunne
dei også gjera " ved å vise til
Ho\ledavtalen. I praksis "kau ein
drive streikebryteri neU ved A
halde seg til lo,a og Hoved••••·
len. Legg også merke til al bedriftsleiinga utan i blunke kunne
kasle 250 mann · på gata, fullt i
SBf!ISvar ~e'1 lova.

Haugesunds Avis hadde imidlertid ei mer
edruelig framstilling etter streikemøtet
den 4.10:
"BEDRIFTEN HAR UTSPILLET - KLAR ÅPNING I
KONFLIKTEN.
De streikende retter seg etter medlemsf:bertallet ."

,Konklusjonen på dette -, ert at
for å reise effekli• kamp mot kapiialistane lyt ein i nesten alle
hø•e også i pn,ksis bryte med
Hoveda,talen. Ut frå dette kan
det berre finnast eit einaste
slandpunkt til Honda,talen: Å ·
kjempe mot han!

Fra Klassekampen (AKP m-1)
som gav ei fyldig dekning av hele streiken og støtta konsekvent opp om streiken - og fra Hardanger
Folkeblad (DNA) - som fra dette tidspunktet
gikk aktivt imot hele streiken.

VIKTIG Å RETT!i: OPP
- K-va seier dei som har vore i
streik om åtferda til Hans Sekse
og foreinin~sstyret?
Rune Piulsen: Eg meiner
det. var rett av Hans å ta sjølv- -..
kritikk. Det ·•ar greitt for oss
som visste kor vi hadde han. og
som visste at han støtta oss .fullt
ut. Men det som vart sagt vart
brukt mot oss som var i streik
heile tida. Derfor •ar det •iktig
at han gjekk ut all og retta opp
det han først hadde sagt. Det
,irka s•ært bra på siste medlemsmøtet, . da\ Hans sto fr~m og
sa at han ,Ille gå a• dersom møtet ikkje støtta oss. Det var ein
styrke for streiken.

La oss se litt nærmere på to forskjellige aviskommentarer etter medlemsmøtet:

KLASSEKAMPENS
UTSENDTE
ODDA
Borgerskapet og reaksjonen i Odda hadde forber~t seg
grundig for l vinne ner1a11 mot streiken ved Ziii1ien i de ?reia
lendes egen fagforening, avdeling 61 av Kjemisk.
Fredag ettermiddag var det klart at et forslag som gikk ut pl
l be de streikende om l gjenoppta arbeidet ble vedtatt med
194 mot .132 stemmer. Rett etterpå fikk en av de streikende
høre fn en i bedriftsledelsen, da han var ute pl Zlnken for l
hente ei innestående lønning:
- De har vedtatt det, de bar vedtatt dett
Og redaktøren for · DNA-11vlsa Hardanger Folkeblad,
Steinar Gullvåg, fortalte før fagforeningsmøtet var ferdig at
han·kjente til vedtaket som kom till bli fatta.
Disse eksemplene forteller en del om kom lottet og intriemakeriet som var sa ·
rte
Zinken-a e1 eme opp mot de streikende. Hovedmedspillere
6ar tydellgvis vært bedriftsledelsen sjøl og lokale DNA-pamer. Pl forblind hadde bedriftsledelsen og myndi hetene i fei-
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lesskap lagt alt til rette for en slik splittelse, ved l permittere
flesteparten av .arbeiderne og deretter nekte dem arbeidsledighetstrygd. Og det var denne kyniske utsultingspolitlkken
som utvilsomt ·ble tunga pl vektsklia for vedtaket i avdeling
61.
.

.Komplottet mot

Odda-arbeida rane

Same . kva utfallet av den er bedriftsleiinga som
streiken ved Norzink i Od- . nektar å gje lønstillegg,
da vert, har han alt gjeve styresmakten~ som stel
arbeidarklassen
_nye, rettmessige . trygdepe~viktige røynsler til seis gar frå permitterte arbe1nare nytte.
darar,
lokal~
DNA-Enno ein gong har den- pampar som flyg_beina av
ne streiken synt kva for seg for å bakvaske dei
sterke motkrefter som streikande og setja andre
vert sett i gong når kamp- arbeidarar opp mot dei.
lina og solidariteten i ai:Det dei permitterte arbeidarrørsla gjer fram- · beidarane i røynda er utsteg. Under Linjegods- sette for er ein ·lockout,
streiken høva det å nytte pressa fram av trygdepolitivald
under tjuveriet frå styresmak. Zinken-streiken har fien- tene. Med DNA-regjerinden dels klart å splitte ar- ga i brodden vil dei om det
b!!idarane ved å underslå vert naudsynt setja artryg;depengane deira, og beidarfamiliar i hundresåleis svelte dei ut.
tal på gata for ·å knekkje
Det er viktig å halde · ein streik.
·
fast kven fienden er. Er
Zinken-arbeidarane har
eiet dei 194 Zinken-arbeiogså protestert kraftig
darane som røysta for å
avblåse streiken· på' av- mot dette . På medlems-.
møtet fredag vedtok dei
delingsmøtet ·
fredag?
Sjølvsagt ikkje. Det store samrøystes at trygdeUeirtalet av arbeidarane pengar straks _ må. utbetalast til dei per◄ har tidlegare synt på kva
for side dei står på; då dei mitte'i:-te, og at forbundsstøtta
streiken
same leiinga må støtte dei perdagen han ·braut laus for mitterte økonomisk.
to veke_r sidan . .Nei, fienfr,amhald side 5.

i., ,u..,,.,._ JTU. a-iat: il:: står fast på krava som er reist.
Same korleis utviklinga no vert; Arbeldarane har aldri avvist å
er ·det klårt at konfllkten ved- forhandle om lønstillegget - men
Zlnken lkkje er over. ·oersom bedriften har til no lkkje lagt fram
streiken held fram, vil nesten 400 nokosomhelståforhandleom.
arbeldarar trenge full pengestøtte
Komplottet mot del strelkande
alt frå , I dag. Og dersom ar- . er eln framifrå illustrasjon av
beldarane no set seg ved forhan- : korleis dei ulike delane av borgardllngsbordet samait n:ied bedrifts- skapet og klassefienden her har
leiinga, velt alle at det lkkje vt1 spela saman for å så splitting
vanke noko gratis, I vedtaket til : mellom del strelkande og del peravdeling 61 er det lkkje presisert i inltterte arbeldarane. Bedrlftslelkva krav som vert stilt til elt ·, Inga statsmakta og del lokale ar«forhandllngsgrunnlag», men del beld~-arlstokratane -- · alle har
strelkande har gjort det klårt at del hatt sine oppgåver I spelet som
det lkkje komme på tale å godta har gått føre seg, og alle har dei
mindre eM det ·som vart lova ved gått same ærendet.
tarlffoppgjeret. Og - som stnllke1 deMe stoda er samhaldet.- og
komiteen sjølv sa om vedtaket frå solidariteten I arbeldarklassen det
avdeling 61 :
sterkaste våpnet Ul del .kampÅ gå attende til arbeidet på så viljuge Zlnken-artieldarane. No
spinkle vilkår vil vera å ilje opp gjeld det å knyte banda til arstreiken utan akseptable tilbod frå beidskameratane I Odda over
bedriften. Det kan bedriftsleiinga helle landet, no gjeld det å setja
nytte til å Innkassere eln billeg .hardt mot hardt.

Vi har tidligere vist hvordan bedriftsledelsen og trygdemyndighetene spilte på
samme lag for å knekke streiken.
Og v i våger å påstå at DNA i .Odda også
var sentrale i dette komplo.t tet. Både
partiledelsen,kornmuneledelsen (DNA) ,lokale
tillitsmenn og funksjonærer på Zinken som
er· med i DNA og redaktør Gullvåg i HF
spilte etterhvert konsekvent på samme lag
som Zinken-ledelsen. Medlemsmøtet i avd.
61 den 1.10 blei startskuddet for ei offensiv og tydeligvis velforberedt DNA-kampanje
mot hele streiken gjennom Hardanger Folkeblad (HF)
og gjennom lokale partikontak~er
på arbeidsplassene og i avd. 61.
Vi vil samtidig ta skarpt avstand fra
alle falske påstander om at streikekomiteen
anså flertallet i avd. 61 for å være delaktig i et slikt komplott, for å ville dolke
oss i ryggen, for å være klassesvikere.
Det har vi aldri ment og aldri uttalt.
Det flertallet som stemte for det vedtatte
forslaget - den 1.10 , kan ikke klandres fordi forslaget var ullent formulert og
det var vanskelig å avsløre hensikten bak
det. Mantlag'4. olctobe~:.J.i76

Hardanger Folkeblad

Streiken
Hardanger Folkeblad liar hittil valgt å tie om konfJikten ved Nonink. Vi har verken villet ta de streiken• des side eUer bedriftens side. Det er like umulig for
Hardanger Folkeblad - som arbeideravis - å gi sin
støtte til en ulovlig streik, soin det er å gå mot arbeidere i streik.
Med den vending sa'm konfliken tok fredag kan vi ·
imidlertid ikke tie lenger. Et fagforeningsmøte i avdeling 61 vedtok med klart flertall å be de streikende arl;leideme å gå tilbake til arbeidet fra onsdag, E2!!!
visse forutsetninger oppfylles fra bedriftens side. Dette
er ingen anbefaling til de streikende. Det er en ordre.
Like klart som fagforeningen for 1 1/2 uke siden ut:
trykte sin støtte til de streikende arbeiderne og det for.,- hatldlingsopplegg som tillitsmannsutvalg og grupper ·
hadde vedtatt, like klart befaler fagforeningen nå de
streikende å gå tilbake til arbeidet. •
Streikekomiteen som altså består av valgte tillitsmenn for de streikende, gikk på et møte fredag kveld
· mot fagforeningsmøtet. De ville ikke bøye seg. Dette er
et så klart brudd på de spilleregler som følge~
fagbevegelsen at det må få konsekvenser for dem det
; gjtdder.
_
Vi håper imidlertid at de streikende på møtet i
etten;niddsg vil besinne seg. _Det vil skape en helt
umulig situasjon innen fagbevegelsen dersom et mind
retall i en fagforening skal få lov til å avfeie klare flerorganisasjonen kan ikke engang fun'.
. tallsvedtak.
gere dersom dette skal være regelen.
Dersom de streikende ikke bøyer seg for et flertall i
fagforeningen, betyr det at det overordnede mål for
· deMe konflikten er alt annet enn å føre en lønnskamp
'
•
fur arbeiderne.

siger, derøom 1kk:je arbel~e

At ~treiken blei utsatt for et komplott ,
slik Klassekampen hevder , e r vi enig i sjøl om vi ikke direkte kan bevise hvordan
dette kom istand.
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Ja,

,
Odda h~rreds Arbeiderparti:

·Norzink-streiken er
blitt et spersmil.
·om demokrati i
fagorganisaijonen
.
.,

. -Slik vi ser det, har flertallet
i fagforeningen ved Zinken fre_dag befalt de streikende arbeiderene 4 gå tilbake til arbeidet
onsdag. De streikende vil ikke
bøye seg for dette flertallsvedtal:et.
Odda herreds Arbeiderparti
har hittil ansett den ulovlige
konflikten ved Norzink som en
faglig konflikt, en lønnskamp,
som vi ikke har villet blande oss
opp L. Nå ~es det imidlertid
klart at •den har andre sider, at
den har rene politiske aspekter.
Og da har ~da herreds Arbel-

derparti også en mening, sier
formannen i Odda ,herreds Arbeiderparti, Malvin Eikemo, I
en samtal~ med Hardanger
Folkeblad. Styret i' 'herredspartiet drøftet konflikten og
dens ·virkninger mandag.
-Den konklusjon vi kan
trekke, etter at de streikende
besluttet 4 fortsette streiken, er
at konflikte!l hat fått et faglig/politisk tilsnitt. Den er blitt
et spørsmål om et mindmall
skal bøye seg for et flertall, et

,

Over til side 10

At de ikke fant tida inne fØr nå, kom sjølsagt av den store støtten streiken hadde i
Odda fra starten av.
Hardanger Folkeblad omtaler vedtaket den
1.10 som en "flertallsordre" til oss om å
gå tilbake til a~beidet - dersom visse forutsetninger oppfylles fra bedriftens side.
Tilogmed HF underslår ikke i første omgang at vi kun skulle gjenoppta arbeidet~
visse vilkår. (HF den 2.10 og den 4.10)
Og disse vilkårene blei som kjent aldri
oppfylt under ·streiken.
Likevel fØlger Hardanger Folkeblad (og
ei lang rekke andre aviser) i neste omgang
opp med gjentatte anklaqer om at vi "torpederte flertallsvedtaket" og at vi "ilcke
ville bØye oss for flertallet" og at vi
representerte "mi.ndretallsdiktatu,r" osv.
Faktum var at vi på streikemøtet den 4.
10 fatta et vedtak i pakt med ' flertallsvedtaket - der vi slo fast vilje til forhandlinger, men der vi også understrek_a at v.i.
ikke kunne a vblåse streiken vilkårsløst ,
uten at vi fikk garantert et reelt forhandlingsgrunnlag.
Men Hardanger Folkeblad/DNA tolket og
·utnyttet vedtaket den 1.10 på sin måte,

Når mindretallet
overprøver flertallet
•

~

* Norzink

spørsmål om demokratiet innen
fagbevegelsen.
Vi slutter opp om det vedtaket som flertallet i fagforeningen fattet. I sin konsekvens
betyr det at de· streikende går
tilbake til arbeidet, at de per:
miterte gjeninntas og at man så
tar, opp normale forbindelser
med bedriftsledelsen. Vi' vil tro
at de fagorganiserte er best tjent
med 4 benytte det vanlige forhandlingsapparatet for å løse
uoverensstemmelser med bedriften.
Dette er Odda herreds Arbeiderpartis mening. Vi mener
også at det bare er de organiserte .i avdeling 61 som kan ordne
:opp i sin egen fagforening, sier
Malvin Eikemo.

-'for mtn egen del vil jeg
legge til at konflikten også kaster et lys over AKP (m-l)s virksomhet i dette samfunnet. Det
spesielle med denne grupperingen :er ikke deres bekjeimelse. ·Kommunister har vi hatt før
i fagbevegelsen. Men felles for
dem var at de lojalt og pliktopp·_
fyllende 11odtok flertallsvedtak . .
De kunne slåss på forhånd, men
da vedtaket var gjort, aksepterte
de det. lakob Raaen er et
ebempel på det.
Hos AKP (m-1) er det aJ!Der•
ledes. I partiets egne vedtekter
heter det -Partimedlemmer S9ftl ar~ider i andre organisasjoner er
underordnet den demokratiske
sentralisme i partiet.
Hva betyr så dette? At de til ·
en hver tid står under partiets
kommando, uansett hvor de
måtte arbeide - i fagforeninger
som i andre •organ~asjoner.
For
organisasjoner
som
bygger sin virksomhet pl demokratiske prinsipper og som
vil bevare sin selvstendighet, er
dette uakseptabelt; slutter MalI vin Eikemo. ,

Hardanger Folkeblad hadde ei såkalt "nøytral" redaksjonell linje i. første fase av
streiken ("Vi har verken villet ta de streikendes side eller bedriftens side".)
Sannheten kom klart fram i. lyset etter
medlemsmøtet den 1.10. Avisa hadde hele tida ligget klar i startgropa - klar til å
finne det mest gunstige tidspunktet til å
rette direkte angrep mot hele streiken, til
å sverte s.t.reiken med alle mulige midler.

j

• '

Et flertall av de fagorganiserte ved Norzink gjorde ·
fredag et forsøk på 4 finne en løsning på konflikten
ved bedriften. De befalte de streikende arbeiderene 4
gå tjlbake til arbeidet" i dag. Mandag torpederte et
flertall blandt de 152 streikende. dette vedtaket. De
nektet å bøye seg. I vedtaket på møtet heter det at
streiken skal fortsette inntil videre.
Et flertall blandt de streikende, men et mindretall
blant de fagorganiserte nekter 4 etterkomme flertallets · _ordrer. Streikekomiteen hevder i dag at flertallsv&RA- .
ket på møtet fredag, var en anbefaling. De hevder de
har handlet i overensstemmelse med vedtaket og åpnet
for forhandlinger.
.
Vi er ikke så sikker på om flertallet på møtet fredag
er så helt enig i en slik tolkning.
Utviklingen av streikekonflikten ved Norzink er nå
kommet inn i et nytt spor. Lønnskonflikten er.med ett
blitt et underordnet spørsmål: Istedet har konflikten .
resultert i en indre maktkamp i foreningen, der valg~
står mellom den såkalte ckam in· ,
csamar"beidslinjen•. Den linjen som . får flertall 1 med emsmøtet, vil vinne fram. Uansett hvilket valg fagfore- .
ningsmedlemmene må treffe, vil det få alvorlige konsekvenser for fagforeningen og de impliserte. Så hard
som koriflikten nå ~es, kan -arbeidskameraterbli
uvenner for livet.- Det er en sørgelig utvikliri~
Et flertall kan imidlertid aldri tillate mmdrefallet 4
rå. Flertallet fra siste møte i fagforeningen er øødt til 4.:
reagere - enten ved 4 støtte de sueik:ende eller 4 gi:
dem det glatte lag.
·
Slik vi oppfatter flertallsvedtaket fredaltl var det en .
befaling til de streikende arbeiderene om 4 gå tilbake ..
til arbeidet i dag, og videre at de permitterte skulle tas
inn igjen. I mellomtida skulle fagforeningsstyret finne
ut om det var forhandlingsgrunnlag. Her ligger svakheten i flertallsvedtaket. Av erfaring må en vite at bedriften ikke vil sette seg til forhandlingsbordet, så
lenge en ulovlig konflikt pågår. Først når streiken er
over og normale forbindelser mellom fagforening og
bedrift igjen er opprettet, kan man begynne reelle forhandlinger. Og det er nettopp dette ~edrlften sier. '
Hva skjer nå?
·
·
Det kan bare fagforeningen svare på. Det er der, og
bare der, konflikten n.å kan løses eller ut\'ikle seg. ·
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De var ute etter å skape en opinion mot oss
for å knekke streiken. Mistenkeliggjøring
og trusler blei brukt.
Vi som var ute i streik, blei framstilt
som udemokratiske fanatikere, som var ute
etter å bryte all verdens spilleregler.
I fØlge HF streiket vi utifra "overordna
mål som ikke hadde noe med lønnskamp å gjøre", streiken hadde "rene politiske aspekter" og var et ledd i "en indre maktkamp i
avd.61 under AKP's kommando" osv.
Typisk for alle slike påstander er at de
kastes ut som selvfølgeligheter, uten eksempler. Men lØgner blir ikke sannere om de
gjentas i det uendelige.
Vi er ellers enig i at streiken etterhvert fikk "politiske aspekter" , men på en
helt annen måte enn HF mente.
Kleppe-pakka, trygdenektinga og etterhvert de politiske angrepene mot hele streiken var jo politiske trekk mot oss.
Medlemsmøtet den 1.10 var et vendepunkt
i streiken. Fra dette tidspunkt la streikens
motstandere opp til en indre maktkamp i
foreninga, og en undergraving av enheten og
solidariteten blant medlemmene.

Zinken avslo å møte foreningsstyret
Pressemelding fra styret i avd.61 den
5.10:
ger av hovedavtalen. For de arStyret I avdellng 61 av NKIF
har r dag 5/10 -7-6 forsøkt å få_ belderene som er I tariffstridig
og ulovlig streik er det Imidlerkontakt med ledelsen ved Norzink A/S for å ta opp__ ge:punkt(l- . tid.Ingen forhandlingsrett I følge
avtalen.·
·
·
ne som· ble vedtatt på:-roedlerosmøtet 1-10 ·-16• .Vidøn,:.forsøkte · · Da de streikende er Involvert 1·
. styret !~lge_~AD,..J!ioWllri.gen_:_ samtlige· av de forhold som De
de streikende onr eJ•~Ol)ta~• · .foreslår å diskutere på det ønmøte med ~ecfrlft~ ·ror_ å få . . sketle møte, fl,nner vi ikke å ku,n-.·
klar1,gt om' og -:event\!eit--·.:pil. ' ne ta Il!):e I!'~ på dette ·~ ' ·
hvilket li"'1111lag . bedrlfteri er .. _lag; · .. " '' ; .. ·.'·..... ·.-,.;._·_· .-:· ,
. Den fØl'Ste forul.s,e ~g .rot ·en .'
villig til å forhandle på. Benorma;llser!Iig av:forho)dene pa .
driftsledelsen krevde at våre
bedriften,- er· at deri. tarlffslrldi:
henvendelser skulle overbringes
ge streiken opphører.
.pr. brev. Bedriftsledelsen svar.te pr. brev. De henviste til ho·
vedavtalens bestemmelser og . •'. styret I ~V.deling' 61 . fastslår .
avslo en 'hver kontakt med sty- ,_,, derfor . vårt · medlems~øtevedret angående våre anmodnlnger ••t~~k·dln å vise vllje _tll å -l!'sikori- "
om møter. ..
·,;.·~ikten'; og de streikendes utta,lte
Bedriften sier følgende 1 sitt •·.• ·v:11je til å finne en løsning, er avsvar til fagforeningen:
:slått av-bedriftsledelsen. Det vil
Bedriften ·vil til en hver . tid
derfor snarest bli !nnk_a lt til
oppfylle - de ·plikter vedrørende
medlemsmøte.
m.øter og forhandlinger som føl-

fra

Like etter kom streikekomiteen med fØlgende uttalelse/løpeseddel:
"Styret i avd.61 har idag oppfylt vår
anmodning fra streikemøtet i går kveld
om åta kontakt med bedriften for å få
klarlagt om - og eventue l t på hvilket
grunnlag bedriften er villig til å fort-Jandte på.
~edrifts-ledelsen har avvist forsøket på
.å få istand et møte om dette.
Bedriftsledelsen har vist en steil holdning ved å kreve at kontakten med fagforeningsstyret skjer pr. brev.
Bedriftsledelsens svar er klar tale:
Streikemøtets initiativ for å få løst
konflikten, er blitt blankt avvist av
bedriften - under henvisning til Hovedavtalen mellom LO og NAF .
Hovedavtalen blir nå forsøkt brukt som
et våpen for å knekke arbeidere i kamp
for rettmessige .krav.

Dette avslaget fra ledelsen har ikke til
hensikt å prøve å løse konfl::.kt~n , .ved
å innrømme et forhandligstilbud.
På tross av løgn,hets bakvas~eiser og
trusler, kan vi forsikre alle landets .
arbeidere og alle solidarisk innstilte
mennesker forøvrig, at moralen og kampm~tet . blant os~ i streik er høy.
Vi vet at streiken ~r effektiv - og at
~et bare er et spørsmål om tid før bedriftsledelsen og dens oppdragsgivere blant
svensk og belgisk storkapital nå må gi
etter.
Vi vil takke for alle de tusenvis av ~idrag vi har mottatt fra fagforeninger
klubber, streikestøttekomiteer og enk~ltpersoner over hele 1·andet.
Vi er fast besluttet på å føre denne streiken fram til full seier.
Nå er tiden inne til at øvrige medlemmer i avd. 61 fullt ut støtter oss som
er i streik."
Forøvrig kommer SV's Hvitbok med en
grov forvrengning på s. 18:

For å belyse fagforeningsmannen Hans Sekses forhold til vedtakene i sin egen forening, skal vi bare
nevne en liten episod~
På styremøtet 5. 10. ble vedtaket fra
medlemsmøtet diskutert. Her foreslo Sekse at styret
skulle sløyfe siste punktet om at medlemsmøtet, og ikke
gruppene, skulle ta det endelige standpunkt. Dette ble
vedtatt med 5 mot 4 stemmer i styret! Dermed var det
klart at styret satte seg ut over medlemsmøtet. Og dette
·setter Sekses forsikringer om a! «styret etterkommer
de ønsker som fagforeningsflertallet til enhver tid har
gitt uttrykk for» (Hardanger Folkeblad 2. 10.) i et
merkelig lys.

Dette bygger på uttalelser som enkelte
av de aller mest bedriftsvennlige tillitsmennene kom med i siste fase av streiken,
i sine forsøk på å sverte flertallet i fagforeningsstyret.
Men dette flertallet forsøkte aldri å
sløyfe siste punktet i medlemsmøtevedtaket.
Uenigheten i styret gjaldt om dette siste
punktet skulle overleveres til bedriftsledelsen.
Og i tråd med vanlig fagfor~n~
ingspraksis, anså flertallet i styret (5)
dette siste punktet for å være et internt
vedtak i avd,61
som bedriften ikke hadde
noe direkte med.

Dagen etter retta forbundsstyretenappell til avd.61 i pressa (bl.a. HF den 6.10).
Forbundsledelsen appellerte om å "medvirke
til at de streikende går tilbake til arbeidet, slik at forhandlinger kan starte opp
innen rammene av avtaleverket." Med andre
ord en appell om vilkårsløst å kapitulere
for bedriften.
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Enhet streikende - permitterte!
Samtidig s e ndte streikek omiteen ut e n
oppfordring til våre permi tterte a r beidskamerater om å stå sammen med oss i fagforeninga, og å komme og hente bi drag fra
streike kassa inntil kravet om t rygd v ar i nnfridd.
·

TIL PERMITTERTE
ARBEIDSKAMERATER
1. Vi må nå forsterke kravet om at dere må få

arbeidsledighetstrygd. Inntil dette skjer, må forbundsledelsen snarest gi dere økonomisk støtte. La
oss stå sammen om dette!
2. Så lenge dere ikke får trygd eller forbundsstøtt~,
vil streikekomiteen utbetale bidrag til de permitterte fra streikekassa.

DETTE VIL SKJE HVER ONSDAG KL.
12-14 VED FAGFORENINGSKONTORET.
Det vil bli utbetalt samme bidrag til dere permitterte som til oss i streik. Og denne kampen skal ikke
strande på penger. Den økonomiske støtten og solidariteten fra hele landet er svært god.
3. Vi vet at vi i streik har stor støtte blant dere permitterte. Vi er takknemlige for denne støtten. Uten
denne hadde det vært mye vanskeligere å fortsette
kampen.
4. Etter bedriftens kontante avslag i går, har ledelsen vist seg som en bitter motpart både til oss i streik og dere permitterte.

LA OSS DERFOR STÅ SAMMEN! LA OSS
STILLE PÅ MEDLEMSMTØET I AVD. 61
FREDAG KL. 11.00. LA OSS FÅ MED ALLE
PERMITTERTE OG KAMERATER PÅ
ZINKEN SOM STØTTER STREIKEN OG
KRAVET
OM
ARBEIDSLEDIGHETSTRYGD.
LA OSS GJØRE MEDLEMSMØTET TIL EN
MARKERING MOT LEDELSENS STEILE
HOLDNING - OG EN MARKERING FOR
STREIKEN INNTIL BEDRIFTSLEDELSEN ER VILLIG TIL Å KOMME MED FORHANDLINGSTILBUD.
KOM PÅ MEDLEMSMØTET PÅ FREDAG
OG STEM FOR STØTTE TIL STREIKEN!
Denne uka ga ogs å ei g ruppe permitterte
ut en løpeseddel til alle arbeidere på Zin- ·
k en som ikke v ar i s treik . Den n e se d dele n
a vvi s te alle splittelses f orsøk og mante til
enhet mot bedriftsledelse n og my ndighe t er.

På medlemsmøte fredag vil vi alle bli stilt overfor
spørsmålet om å støtte de streikende i støperiet og
hallen i en fortsatt streik. Det andre alternativet er
å kreve at de avslutter streiken. Vi veit nå , etter bedriftsledelsens avvisning av alle kontakter, a t dette
siste betyr å tape denne kampen, og at alle må krype tilbake på jobben.

· STREIKEN ER EN KAMP
MOT LØNNSNEDSLAG
Dette er en kamp arbeidsfolk på Zinken a lltid har
ført. Derfor stemte vi også mot «Kleppe-pakka».

Denne str eiken er utløst på bakgrunn av Kleppepakka , og vi ser nå at streik er det eneste middelet
for å få den oppfylt.
Vi har tidligere vedtatt å støtte de enkelte gruppene og stille oss solidarisk med dem i de lokale særkra vsforhandlingene. Vi kan ikke nå bryte dette.
Det vil ikke bare være et dolkestøt mot dem som er i
streik, det vil også være å sparke beina under oss
sjøl.
De streikende har hele tida stått for enhet med de
permitterte. De har reist kampen sammen med oss
mot sviket fra staten om å nekte de permitterte dagpenger.

Å NEKTE DE STREIKENDE STØTTE
ER Å GJØRE SEG TIL ET REDSKAP FOR
BEDRIFTSLEDELSEN OG STATEN
MOT DE STREIKENDE
Er vi tjent med det? Er bedriftsledelsen tjent med
deU
.
Bedriften taper store penger hver dag. Dette ser
det ut som de har råd til, men å innfri Kleppe-pakka,
det har de ikke råd til.
I og med at bedriften står er streiken effektiv. Det
kan ikke være særlig lenge til bedriften må gi seg.
Men dette forutsetter at vi massivt avviser alle
splittelsesforsøk. Så lenge bedriftsledelsen ser
muligheten for indre splid, håper de på at streiken
bryter sammen. Vi må overbevise dem om at denne
streiken v il fortsette til vi har vunnet.
Medlemsmøtet på fredag er avgjørende. Her blir
vi tvunget til å ta stilling for eller imot streiken. Det
er et spørsmål for eller imot arbeidsfolks kamp, for
eller imot nedgang i reallønna.

SPØRSMÅLET BLIR HVEM VI SKAL
STØTTE, OSS SJØL ELLER BEDRIFTSLEDELSEN.
Møt fram på fredag!

DE SOM VIL DOLKE DE STREIKENDE I
RYGGEN, VIL PÅ MEDLEMSMØTET
SANNSYNLIGVIS FORSØKE Å AVSETTE
FAGFORENINGSSTYRET FOR Å SKAPE
KAOS.
I
De vil prøve å erstatte styret med personer som vil
gå bedriftsledelsens ærend. De vil fortsette å true de
streikende med suspensjoner.

V ÆR PÅ VAKT MOT DISSE FOLKENE, DE
E R Å BETRAKTE SOM BEDRIFTSLEDELSENS AGENTER I FAGFORENINGEN.
Avvis forsøkene på å splitte oss fra de streikende! Avvis forsøk
på å splitte fagforeningen!
Den 7 . 1 0 ga AK P( ~- 1) i Odda ut en omd isku t e rt løpe s edde l . S pesielt har SV reist
s te r k kri t ikk a v denn e s eddelen . Vi velger
å t r yk k e d en i si n h e lh e t :

ENHET STREIKENDE - PERMITTERTE
De streikende Zinken-arbeiderne fører en rettferdig
og modig kamp. Helt fra første stund har AKP(m-1)
støtta streiken på de s~reikendes egne premisser.
Fra streikestøttekomiteer, fagforeninger og
arbeidsfolk i hele Norge mottar de, i økende omfang, politisk og økonomisk støtte. Dette viser at
klassesolidariteten i Norge er levende.
Mot seg har de streikende en sterk og slu fiende staten, monopolkapitalen, DNA-ledelsen, forbundsog LO-ledelsen. Men i tillegg til disse, en fiende som
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ofte er svært vanskelig å avsløre, nemlig et lite
mindretall i fagforeninga, som består av korrupte
klassesamarbeidere i DNA/SV og NKP. Helt fra
streikeforberedelsene har de under dekke av «vi
støtter», forsøkt med forskjellig taktikk å hindre
streiken,-og få de streikende tilbake til arbeid. De
gjør bedriftsledelsens jobb i fagforeninga. De er
borgerskapets agenter.
De lyktes med sin taktikk på siste medlemsmøte i
avd. 61, men de streikende holdthue kaldt og avviste
dette bakholdsangrepet. Dette var et uttrykk for
styrken og enheten blant de streikende. Streiken har
vist, tydelig og klart, at staten er monopolkapitalens
stat, som med alle midler er villig til å sikre profitten ved å tvinge streikende tilbake til arbeid. På
Linjegods brukte de opprørspoliti, i denne streiken
skal de sulte de permitterte til å gå imot de streikende. Dette viser at de kaster alt snakk om «demokrati»_ på båten når det måtte passe kapitalens interesser.
Det må reises hard og uforsonlig kamp for retten
til arbeidsledighetstrygd.
De streikende viser stor klassesolidaritet med åta
på seg ansvaret for de permitterte ved å betale dem
av sin egen streikekasse. Dette er veien å gå.
Hardanger Folkeblad har vært frenetisk motstander av streiken fra første stund, men venta til en
passende anledning til å starte hetsen. I mellomtida
- under dekke av «nøytralitet» ,;_ slapp de til groteske angrep på de streikende gjennom anonyme
innlegg. De andre avisene har fulgt opp. Bare
«Klassekampen» har fullt og helt støtta de streiken. de på deres egne premisser.
Medlemsmøtet fredag vil bli et svært viktig møte.
Bedriftsledelsens folk i fa.gforeninga vil også på dette møtet gjøre alt som står i deres makt for å presse
de streikende tilbake til arbeid. De vil prøve å få ig-

jennom vedtak som skal tvinge de streikende tilbake til arbeid. De vil true med suspensjoner, forlange styret avsatt, kriminalisere de streikende, og
prøve gjennom manipulasjoner som sist å få de permitterte til åta avstand fra de streikende. Dette for
å oppnå en hensikt: Å få folk tilbake på arbeidsplassen uten garantier. Derfor må de permitterte og
streikende slutte seg sammen i kamp mot disse.
Streik er hard og vanskelig, men det er det frems. te våpen arbeiderklassen har. Det er gjennom streiken folk vinner erfaring og ser hvem som er venn og
hvem som er fiende. Det er gjennom streiken de vinner erfaring for en gang å · kunne styrte borgerskapet og opprette sin egen stat. Dette vet borgerskapet og derfor bruker de alle midler for å knekke
streiken. De vet at streiken er en kamp mellom to
klasser, og ser i den sin egen undergang.
Kamerater - streikende - permitterte:· Slutt
rekkene sammen, avvis alle splittelsesforsøk, og dere er sikre på seier!
FULL STØTTE '1:'IL DE STREIKENDE ZINKENARBEIDERNE !
ENHET STREIKENDE - PERMITTERTE!
Odda og Tyssedal AKP ( m-1)
regjer i ngskonferanse gjør sitt til å få
innfridd dette kravet.
Vi krever at forbundet umiddelbart viser
sitt ansvar overfor de permitterte ved å
sikre økonomiske bidrag.
Medlemsmøtet oppfordrer alle fagorganiserte
og andre til å protestere mot statens oe~
handling av denne saken~ og st i ller seg
bak de kravene vi har reist - og at de aktivt støtter de streikende og de perm-i tterte.
Forslagstiller:Hans Sekse

1. Årbe i derne i støperi og hall gjenopptar
arbeidet etter vedtak i ~vd.61 1.10 1976.

Avgjørende medlemsmøte
i avd. 61 ,a.10,
På dette avgjørende medlemsmøtet i avd.
61 sto to forslag klart mot hverandre:
Et forslag fra Hans Sekse,framsatt på vegne
av flertal°let i foreningsstyret - og et forsiag fra Odd Birkeland (forøvrig medlem av
DNA og styreformann i Samvirke i Odda).
Fagforeningsformannen og flertallet i
styret gjorde det tidlig på møtet klart at
dersom ikke deres forslag om full støtte
til streiken fikk flertall, ville de trekke
seg fra sine tillitsverv i foreninga.
De to forslagene lød:
·
"Medlemsmøtet fordømmer på det skarpeste
bed~ iftens steile og arrogante holdning ved! at de etter to klare henstillinger,
b~ankt har avfeid oss.
Medlemsmøtet vil derfor gi sin fulle støtte
til de streikende.
Vi gir vår honnør ~il de streikende, som
har gjort sitt ytterste for virkelig å vise
ansvar overfor sine peNnitterte arbeidskameroter. Bedriftens og statens forsøk på å
sette de permitterte opp mot de streikende
- ved å frata de ~ermitterte Økon o miske bidrag - har dermed ikke lykkes.
Møtet vil gjenta kravene fra forrige medlemsmøte om at staten umiddelbart må innfri
de permitterte rett til trygd.
Vi krever at regjeringo på førstkommende
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2. Forhandlinger med bedriften må tas opp
umiddelbart og må være gjennomført innen
4 uker. Resultatet av forhandlingene forelegges medlemmene og avgjøres ved uravstemming.
3. Det sittende styre - bør trekke seg tilbake,
og det velges et forhandlings u tvalg på 3
medlemmer til å føre forhandlinger ved bedr i ften.
4. Det i nnkall~s til ekstraordinært årsmite
i avd.61 snarest mulig og seinest innen
utgangen av oktober 1976.
Forslagstiller:Odd Birkeland
Vi som var ute i streik,blei møtt av en
lang serie påstander mot streiken fra en i i tAn
klikk aktive motstandere på møtet: MØtet
gjaldt diktatur eller demokrati i avd.61,
det ville være grovt vedtektsstridig å stø.
tte streiken, ~i var i~ke ute etter annet
enn ~aos , bråk og ~Pl7d osv.
.
D~ gJorde uttrykkelig Jobben for bedriften
pa møtet.
Etter 5 timers diskusjon,var det skriftlig avstemming. Resultat: 199 for Birkelands
forsla~ - og 170 for Sekses forslag.
(Det er verdt å , merke seg åt stemmetallet
for full støtte til streiken hadde Økt med
nesten 40 siden forrige møte)

I
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Etter dette forlot ca. halvparten møtet,
og det sittende foreningsstyret trakk seg
som forutsagt. ·
Etter mye kaos og om og men, blei det
omsider valgt et nytt forhandlingsutvalg
bestående av
Ivar Mala ( t.il venstr·e )
Ola v Eell o g Odd Bi r k el and ( med Gr e ger
3 ive r tDen ·scrn v.i r a''1 '3 nn ( Fot o : H. F. )

Reaksjon fra str~ikekomiteen
Etpar timer seinere slo streikekomiteen fast følgende i ei pressemelding:
"Streiken fortsitter.
Det er kun streikemøtet som avgjør når de
streikende går tilbake til arbeidet.
Vårt vedtak fra siste streikemøte står
fremdeles ved lag.
Å bøye seg _ for · vedtaket i _avd.61, vil si
det samme som å bøye seg for bedriftsledelsens svar av 5.oktober.
Et større antall stemte for støtte til
streiken på dette møtet enn på forrige møte
i avd. 61. Dett- lover bra framover. "

Samtidig blei det innkalt til nytt
streikemØte den 11.oktober. I innkallelsen
fra streikekomiteen til våre streikende
arbeidskamerater heter det bl.a.:
"Kravene og streiken er fortsatt like rettferdig som før siste medlemsmøte i avd.61.
Støtten utover landet Øker stad i g.
Streiken er fortsatt 100% effektiv.Den
rammer Zinken hardt.
Vi kan vinne streiken om vi fortsetter å
stå sammen.
Kampen for retten t i l arbeidsløysetrygd må _
fortsette.
· Men samtidig vil vi etter avd.vedtaket
fredag oppleve hardere angrep fra streik~
ens motstandere.
Bedriftsledels~n vil åpne portene .
Vi kan vente streikebryteri.
Vi kan vente trusler om suspensjon mot våre
talsmenn, streikekomiteen eller oss alle både fra forbundet og enkelte klassesvikere
innen avd.61.
Løgnen og hetsen i massemedia vil Øke.
UTFRA DETTE , MÅ V! PÅ STREIKEMØTET DEN
11.10 VURDERE OM VI ER STERKE OG ENHETLIGE
TIL Å FORTSETTE STREIKEN FRAM TIL SEIER.
STÅR VI SAMMEN, VIL VI VINNE FRAM! "

Dagen etter det avgjørende medlemsmøtet i avd.Gl; rykka avgåtte
fagforeningsformann Hans Sekse ut
i pressa med ei erklæring som klart og
og utvetydig uttrykker hans støtte
til streiken og endel viktige lærdommer.

For mange av oss som
var ute
i streik, var dette ei støtteerklæring som vi satte ·stor pris på.
Den rakrygga og solidariske holdninga til arbeidskarneraters rettvise
kamp som kom fram i denne erklæring&
- sto i total kontrast til det sviket
de sto for de som gikk i spissen for
å knekke streiken innad i foreninga.
Vi vil derfor gjengi presseuttalelsen fra Hans Sekse ·i sin helhet.

.
l

A kunne knekke den Indre
På bakgrunn . av min rolle
som formann (nå avgått) I solidariteten på Zlnken hadpd_da .Klemlske A~JdedQr~ de 11,ldri bedriften klart uten
ening, avd. 61 og_ at mitt hjelpen disse har gitt . .
navn har vært trukket fram I MITT . FORHOLD TIL FOR·
flere aviser I denne forblnENINGEN:
cfelse, ønsker jeg etter for~
Jeg.gjorde det k~rt på beeningsmøtet den 8. oktober å . gynnelaen av dagens møte at
få komme .med, føigende reJeg kom til· å gå som f.or9!1gJørelsil.
'
·
mann fra foreningen dersom
det blel flertall ·mot støtte til
MITT FORHOLD Tfl STREI- de streikende. Det ville vært
KEN.
prlnslpplelt umulig· for meg å·
De streikende _. har . vært
følge opp et flertallsvedtak
igjennom en· hard kamp tll
mot våre streikende kamer•
nå. På.tross av press og anter. Det ville ·.1. praksis være
grep fra mange hold har de
streikebryteri fra min . side.
vist en beundringsverdig enDe streikende er også
het og kampvilje for sin sak,
medlemmer ·av avdeling 61.
for' kravene og deres rettfer170 gav møtet støtte til fortdige streik. ·
·
satt streik. Av de 199 som
· p_
enne streiken og kravene
stemte mot de streikende
deres er like rettferdige nå
satt mange, etter bedriftens
som da de gikk ut. Uansett •Lockout» under et utlll>•r11g
flertallet I foreningen i dag · press. Mitt s_
t andpunkt var da
forbllr deres kamp den sam• at Jeg måtte tre av som forme: en rettferdtg ·strelk inot .mann for å unngå å måtte
et imperialistisk storkoribegå streikebryteri ved å påsem:
· · ·
legge dem å gå tllbake til arOg mitt standpunkt forblir beidet. · Dette standpunktet
det samme: Støtte 'til de !'.leier også fl~re I styret.
streikende, aktiv kamp for DEMOKRATI
OG FLER•
deres krav mot alle angrep.
TALL:
Jeg har-- valgt side, mine
A måtte gå mot •strømstreikende . .arbeidskameramen• for en rettferdig sak vU
ters. Det kan aldri noe rokke mange ganger være nødvenved.
dig.
Flertallets vedtak er I sitt ·
OM DEMOKf:lATI OG r=LERInnhold · et angrep .på .ar•
TALLET:
beidskamerater I streik. Og
;. Jeg tror ikke flertallet av de det fungerer som en· seler for
som stemte mot de streiken- et imperialistisk storkonde har ·endret sine ·stand-.
serns arbeiderfiendtlige linpunkter fra tidligere hvor de
je.
har uttrykt støtte til ·kravene
Et flertall kan altså ta feil I
og streiken. Men at de har
dag. Jeg vll derfor appelere .
handlet under press som b&tll disse om å tenke · nøye
driften og staten har latt dem
gjennom konsekvensene av
i gjennom å kaste dem ut på vedtaket! for bedriftens pogaten (i en Loc~out) uten noe
sisjon vis a vis oss, hva det
økonomisk støtte. På bakbetyr for foreningen og for
grunn av denne situasjonen
dere sjøl som arbeidsfolk. VI
mener Jeg man må vurdere
skal fortsatt Jobbe sa·mmen,
flertallets stilling.
det vil stå flere harde slag.
Dette var også bedriftens Bedriften .vil· komme. hardere
klare målsetting. Men, · dette Igjen for hver gang vi viser
kunne den a_
Jdri få gJerinom-- . svakhet; hver :gang vår indre ·
ført uten forbundet, soin fl'!l solidaritet viser tegn .
første stund har gått de sprekker.
streikende I mot, s~emplet .HOVEDAVTALEN: EN TOR·
deres kamp som ulovlig og PEDO UNDER BAUGEN F.OR
nektet dem og de permitterte EN HVER KAMP!
økonomisk støtte, bedriften
I nærpå alle rettferdige akkunne ikke. klart. å splitte ari sjoner eller streiker arbeidabeiderene uten aktiv støtte · folk har reist I de siste årene
også fra et mindretall blant har l)ovedavtalen vært en
de arbeidendes egne rekker. lenke ·rundt foten; til .arbeiBakmenn som fungerer som derne.
bedriftens forlengete arm
Også I denne saken·. Forblant arbelderene. Dls·se folkene har fra første stund bundet har fra første stund
vært i mot kravene såvel som bekjempet ·de streikende,
nektet. dem støtte, dømt dem
streiken .•

www.pdf-arkivet.no/streik/ (2022)

m~•

51

/

til lovbrytere· osv: På denne
måten har de også fungert
som en ·effektiv støtte til !>&driften og borgerskapet I
denne . kampen. ·

også I praksis bety et brudd
med hovedavtalen. Slik fungerer · hovedavtalen· som en
lenke rundt beina til arbeidsfolk. Det kan bare finnes et
standpunkt til hovedavtalen •
Alt dette kunne de også ut fra dette: bekjemp hovedgjøre under henvisning til· avtalen!
hovedavtalen. Slik kan man I
praksis også begå streike- KONKLUSJON:
bryterl ved nettopp 4 holde
De streikendes kamp og
seg til loven : Hovedavtalen. deres krav er fortsatt Ilke
Bemerk også at. t>edriftsle- rettferdig!
Kampen for · kravene må
deisen, uten å blunke, kunne
kaste 250 mann på gaten ·I fortsette.
fuU overensstemmel_
se ·med
Forbundet, staten og !>&loven.
·· driftsledelsen må stilles tll
ansvar!
Konklusjonen blir -at Il reise effektiv kamp mot kapitalistene for arbeidsfolks lnte. resser vil nærpå I alle tilfeller

Sem·e· mellom tin ,

~.MEN ,V:IL ·DEi STREIKANDE ·s:øvA -SEG? ·· . Dei penn~rte og _streikande
arbeidarani:ml"Nonink -~rt no
bedne om å gå attende til·arbei-det i morgoii. Det var etter eit
_.mote menom . "tingi~utyalet
. som vart vald på medlomsmotet
.i avdeling 6{ &idag oitbedrifts11:,lnga ved . Norzink, at denne
' meldinga gjekli; :ut iautdag.
· I'. ei · p~semelding. som er

sendt ·ut," liiiter det at det er
semje. om at alle !lei tilsette ved .
verlcsemda som er -utan ·arbefd.
på grunn ·av stre~en; får._mpta
fram på arbeid til ordinær ar:_
beidstid tysc!ag for at produksjone·n kan starta så snart som
inogeleg._

Forhandlingsutvalget i aksjon
Det ' fØrst_e forhandlingsutvalget gjorde
etter medlemsmøtet den 8.10, var å" kontakte
bedriftsledelsen for å orientere om "r.e sul_tatet" på møtet. "Resultatet" .var sikkert
ledelsen vel tilfreds med - og hadde all
grunn til å .takke bl.a~ medlemmene av det
nye forhandlingsutvalget for innsatsen
under streiken.
. Men dir. von Krogh går for langt i sin
tolkning av resultatet når han i HF den
13.10 uttaler:
"Fleirtalet av arbeidstakarane ved Norzink har klårt gjeve uttrykk for at dei
ikkje stør ulovlege aksjonar. Eg tykkjer
det er eit godt utgangs.p unkt for tingingane
om ein ny særavtale." .

Vid-;.:C vartdet sagt at tingin- ·
gane·om rev~jon av særavtalane
skal førast felles for alle gruppe- ne.så snart tilhøva vert normali1;erte
·
·· ·
Men enno er det uvisst om dei
streikande verkeleg vil gå attende til arbeidet, slik fagforeninga

12.9, slik at produksjonen kunne starte opp
igjen.
Det blei sendt ut ei felles pressemeld~
ing om dette - og rykka inn ei større annonse

TIi ansatte ved Norzink AS

.
. .rksomhet møter på sine respekAlle bedriftens ansatte som nå ikke e~ 1~ ved ordinær arbeidstids be· ·
tive arbeidsplasser f~stkom_mdend(l1 ~~"skit de skal ha j henhold til skiftgynnelse, d. v.s. for sk1ftarbei erc
. planen.

NORZINKAS
.; .i 3f.llSJo n p å ga ta et ter Pl8!1lemsrnø te t
B .1 □ •

/ Foto: Ha rJenc e r Fo lk~tlad ) .

Avstemminga på møtet den 8.10 gjaldt nok
ikke for eller imot såkalte "ulovlige aksjoner" .- sjøl om både von Krogh og forhandlingsutvalget sikkert hadde ønska det hadde
vært det. (Men bare 3 måneder seinere ved~
tok foreninga full støtte og bevilgning på
3000 kroner til den svært "ulovlige" .bryggearbeiderstreiken i Os lo. )
·
·
Forhandlingsutvalgets første oppgave var
i fellesskap og samarbeid med bedriftsledelsen å sørge for at ~lle møtte på jobb den
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har kra'1t. Dei streikande skal
ha mote i da11, 011 ein vil då t-a .
.
.
.av&JC:rd om dette. Men sttetkekomiteen har alt gått ut og rådd
dei streikancie til ikkje · A bøya·
5J!lg for det vedtaket som vart
gjort _i avdeling 61 fredag.
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Det siste streikemøtet ,11.10,
Dette møtet viste den store enheten det
hådde vært i våre rekker gjennom hele streiken,
Spørsmålet på møtet var :Fortsatt streik?
Diskusjonen varte i flere timer, før vi
fatta et enhetlig vedtak. De få som ville
avblåse streiken uten diskusjon - eller gå
tilbake til arbeid uansett hva som måtte
~li vedtatt på streikemøtet, vant liten gehør ~ og blei satt grundig på plass.
Streikekomiteen gikk inn for å fortsette
sq:-eik~n inntil Zinken-ledelsen hadde kommet med et reelt forhandlingstilbud.
Vår styrke var at streiken ramma bedriften midt i hjertepumpa, nemlig profitten og at vi derfor hadde bedriften i klennne.
støtten til streiken, som Økte for hver
dag, ·førte oss også mot seier.
. Streikekomiteen argumenterte også med at
oin vi s't<:> på ei stund til og fikk innfridd
kiava, ville det ha enonn positiv betydning
for d~n fortsatte faglige kampen på Zinken,
og for hele arbeiderklassens sak.
' . Men det var tydelig at mange på møtet
var hardt pressa av trusler om å miste jobben, all hetsen og flertallsvedtaket i avd.

61.
Ved skriftlig . avs.temming gikk 6 4 inn for
å. fortsette ·streiken - mens 51 gikk inn for
~ gjenoppta arbeidet dagen etter.
Dette flertallet var for lite til å forts.~tte streiken med full tyngde.
· Streikekomiteen oppfordra derfor alle
om å stemme for å avblåse streiken, for å
unngå splittelse - og gå samla tilbake til
arbeid for å fortsette kampen på andre måter. Dette blei enstemmig vedtatt.
MØtet samla seg også om eri uttalelse som
smnmerer opp endel sentra·1 e lærdommer fra
streiken.
D~.t blei videre vedtatt endel hilsninger
til de som hadde støtta oss, og endel punkter om kampen framover(se under) • .
(Alle disse vedtakene blei gjort med
overveldende flertall - mot noen få avholdende stemmer.)

Streikemøtet vedU-!: at -vi .
" stre'ikekQmjteen hat og i
gjenopptar arbeidet .f ra ~ - .' oppga.ve å lage el Hvitbok om
dag. den 12. ol{_tober; kl.' oø;iio:
streiken.
.
.
. 1111 in.a nh a,; 1481 llkelk var ·
Det skal snarest arrangeres
. på møtet.; :. •.
j , .-_ ·
en ,;,ppsummerlngsfest for alle
Et tle~ll-. stem'te .. lor 'f ort-.'
streikende med familier.
·. --sat~ stnit!c, •m.ef) ~~J!)ieg ,tor · • Det Innkomne restbeløp
efst9rt mindretall-for å •h.olde ' · settes av s_o m et Streikestøttepå enheten. ·.
.
., .
-fond. Gruppemøtene l .. støpeStretkemøtet vil ~dere . slå
det og · elektrolysehallen avfast følgende.': · ..
.. · .
. gjør når peµger skal bevilges.
a) Våre krav står fortsatt ved
Streikemøtet vedtok·en hllsog er fomatt kr. 2,00-3,li.9
nlng . og en bevilgning på kr.
F· -Unte. ·
.
1 000,- både til' de streikende
·\ii Forhandlingene med beørbeldeme:Ved Westkapp A/S ·
driftsledelsen skal v~ gjen- , i Spjelkavik og . de-·streikende
·nom:ført Innen 1 mnd .. VI åkBI.
fremmedarbeiderne
ved
Norsk Champignon.
holdes løpende Informert om
forhandlingenes gang. :. .
·Strelkemøt.~ , ,bevilg,!_l . kr.
Ingenting kan vedtas QVer
.roo,;.,.w . d_r.ltten·;.:av... ~tr.eUie.
tortiandllnpbordet på vegne ,- støttebevgelsens
InformaAv·
sjonskontor.
·
d) Arbeide~ .I_~,:let og
Streikemøtet
slo
fast ,
, elektrolys~hj!.llen ·. skal. _sjøl. ,f'l\geqde forplikten<)e vedtak
. sanµnen · -·. · •etter · ·r elles
mot forsøk på trakassering av
' :gr.iij)pem~ ''ta lltllllng til · re. · '·!!Ile ·streikende arbeiderne når
. j)Jl!at_ef'.:}r,~om . gruppevis vi vender .t ilbake til arbeid :
·· uravstenimlng . . ' · ' .
.
Skulle det -Romme trakasseStrelkekomlteen har _ vår
ringer mot 'en eller .flere av ,
y:U det· ,v ære · angrep på·.
fulle Wllt og oppre~tholde~ ·: .,,.
Inntil · forhandllngsresultatei .' alfe . .
··' .·
er tatt stilllng _til.
•,
·

liig,

· c)

oss.

. ,.

._ ·

·

pss,

Strelke)rnmlteen skal · gjøre
o_pp, økonomien .og regnslrape. •
. . ne - oi; s ~ hilsen til alle'"'
som har støttet oss.
· •,_
En særskilt hllsen skål
sendes Ul ·st,elkestøttekkomlteene · og de'-solldarlske fag• '
foreningene . ·

,;.,ot

..,: °ii.:nhver form for· aksj~
en eller flere av de som har
llært ·r streik fra bedrlfWedel.11ens ·side · - . elie,: tra , ,iidre
!X>ld,vll bll lmøtegi!-tt uniaont.·
·· Slike Wta_k vil · være ren
· terror fra bedrl.tten og vil Ikke
bli Wt.
.
'

De streikende tilbake til arbeidet:

Intet nederlag kampen fortsetter

Det siste streikemøtet blei avslutta med
Internasjonalen.

ETTERSPILL ETTER STREIKEN

Etter streiken trodde tydeligvis Zinkenledelsen at de hadde fagforeninga i kne.
De satte igang en større offensiv ftir å gi
kamplinja en varig knekk. Midlene de brukte
var trusler, overgrep og terror-metoder.
For å få gjennomført den offensiven, samarbeidde de med tillitsmenn som hadde gått
i spissen for å knekke streiken.

Suspensjonstruslene som falt i fisk
Under streiken t~k flere av de mest aktive motstanderne i foreninga til orde for
suspensjoner og eksklusjoner .Dette var
retta mot enkeltpersoner, mot streikekomi-

teen,og ved et høve tilogmed mot alle som
var ute i streik.
Men de turde aldri å fremme et direkte forslag om dette på medlemsmøte - de visste at
det viile falle i fisk.
.
Men ei uke etter at streikeri var over,sto
det med svære overskrifter på førstesida i
Hardanger Folkeblad: "FORHANDLINGSUTVALGET
VIL HA SLUTT PÅ FRAKSJONSVIRKS0'-1HET OG UKOLM.a.o. la de tre i ForLEGIAL OPPTREDEN."
handlingsutvalget opp til suspensjoner i
foreninga.
·
De innkalte til medlemsmøte den 21.10_ , og
la fram følgende forslag:
"Medlemsmøtet tar på det skarpeste avstand fra det vedtok og uttalelse som
ble gjort på siste streikemøte.

www.pdf-arkivet.no/streik/ (2022)

53

Likeledes vil medlemsmøtet fordømme
sterkt den hets og sjikane som har vært
ført mot våre medl.emmer og det lovlig,
valgte forhandlingsutvalg,"
Dette forslaget var ment som en skarp fordømmelse av hele det siste streikemøtet og
alle som sto på kamplinja i foreninga.
Dette forslaget møtte ..sterk motbør på ·
møtet, og forha~dlingsut'valget måtte trekke
forslaget tilbake - etter at det blei klart at
det ville bli forkasta,
Men forhandlingsutvalget hadde sin egen
konklusjon i HF den 23,10: "STRIDIGHETENE I
AVD.61 BILEGGES. FORHANDLINGSUTVALGET HAR
HELE FORENINGEN BAK SEG."

Trusler og overvåkning
På Zinken har en kunnet bevege seg ganske
fritt inne på området. Etter streiken håndheva ledelsen til punkt og prikke et autoritært arbeidsreglement,som de færreste kjente
til. Flere fikk siste advarsel for å ' ha
snakka med arbeidskamerater fra andre avdelinger i arbeidstida, eller for andre "uregelmessigheter", Direktør von Krogh slo ~ klart fast i pressa: "Vår innstilling er a€ ·
vi bør si opp alle dem som grovt forbryter
seg mot vårt arbeidsreglement." (Bl.a. i
i Haugesunds Avis den 26.10)
Flere kampinnstilte tillitsmenn blei _
holdt under konstant overvåkning i arbeidet ;
etter direktiv fra ledelsen. Bl.a. fikk en
bas i jobb å "passe på" Hans Sekse hele arbeidsdagen.

Usakelig og politisk oppsigelser 122.10,
~et siste streikemøtet vedtok enstemmig:
"Skulle det komme trakasseringer mot en
eller flere av oss, vil det være angrep
på alle. Enhver form for aksjon mot en
eller flere av oss som har vært - i streik
fra bedriftsledelsens side - eller fra
andre hold - vil bli imøtegått unisont.
Slike tiltak vil være ren terror fra
bedriften - og vil ikke bli tålt,"
Noen dager seinere vedtok gruppa på mekanisk
verksted følgende:
"Vi har under hele streiken stått på de ·
streikendes side, mot bedriften. De streikende hdr på sin side vist ansvar overfor oss ved å tilby oss Økonomisk støtte
under streiken.
Skulle det nå komme trakasseringer mot
arbeiderne i hallen og støperiet, uansett
formen, vil vi se det også som et angrep
på oss - og Øyeblikkelig gå til mottiltak~
Disse vedtakene var Zinken-ledelsen fullstendig klar over.
Likevel sa de ~opp tre av oss som hadde
vært ute i streik 10 dager etter at streiken var avblåst.
· Dette var en rein hevnaksjon.
I et intervju med Arbeiderbladet den 26.10,
sier adm.dir. Rynning-Nielsen i EAF:
"Oppsigelsene er foretatt etter e~ nøye
vurdering. Man utsatte avgjørelsen · sa
lenge streiken pågikk for å unngå å skjerpe konflikten ytterligere. Man gav de
tre 14 dagers oppsigelse istedet for en
dag,for å unngå gnissning.De hadde bare
krciv på en dag~
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Med andre ord var arbeidskjøperne langt oppe
i NAF forberedt på at disse oppsigelsene
kunne møte motbør.
Likevel gikk de til denne åpenbare provokasjonen.
Zinken-ledelsen grunnga oppsigelsene med
at det var "rutinemessig oppsigelse av ferieavløsere" og at "det var ikke lenger bruk
for dem ved bedriften. Man hadde ikke jobb
til dem . mer."
Dette var grove usannheter,som ikke en ene.
ste mann i støperiet og hallen beit på.
Faktum var:
1.Det var for lite arbeidsfolk på Zinken.
Ingen behøvde&sies opp. Både før,
under og etter streiken gikk produksjonen
for fullt, Det var folk på overtid i hallen pga. mangel på folk så seint som dagen
før oppsigelsene. Andre ganger måtte produksjonen reduseres pga. for få folk på
enkelte skift.
Etter arbeidstidsforkortelsen den 1,4-76,
var det et udekka behov for enda flere
folk enn før. Attpåtil hadde flere slutta
under og etter streiken - og disse var
ikke blitt erstatta. Ledelsen visste også
om flere som kom til å slutte i tida framover. Og ledelsen kjente til årsmøtevedtaket i avd. 61 fra vinteren 1976, som slo
klart fast at foreninga ikke kunne godta
noen form for innskrenking av arbeidsstokken av økon·omiske årsaker.
2. Ansennitetsprinsippet blei ikke fulgt.
En god del hadde begynt på Zinken etter
de tre, også i hallen. og støperiet,
Dessuten gikk pensjonister med pensjon
i arbeid på Zinken.
3. De tre var ikke lenger ferieavløsere. Å
snakke om ferieavløsere, er et usaklig
forsøk på å rettferdiggjøre oppsigelsene.
Det er å forsvare avdelingsledelsens løftebrudd - og dessuten helt i utakt med
virkeligheten. 1 tillegg virker det
komisk å snakke om sommervikarer i oktober/november.
De tre spurte om fast arbeid våren -76.
De blei likevel ansatt som ferievikarer
fram til 15.8, da ferieavviklinga på
Zinken var over. Rundt 15.8, da ferievikarer normalt slutter eller blir sagt
,opp - tok de tre opp om de kunne få varig
arbeid på Zinken. Vi kan bekrefte at de
da fikk utvetydig beskjed om at de kunne
fortsette i arbeid på Zinken. Avdelingene
trengte nemlig folk, og ingen hadde noe å
utsette på arbeidet til de tre.
Fra da av var de tre ikke lenger ferieavløsere.
·
Avdelingssjefen hevda på direkte spørsmål
at skriftlig avtale ikke var vanlig og
nødvendig , om en ville fortsette i fast
arbeid på Zinken utover ferietida. Dette
kan tillitsmennene bekrefte. En god del
av oss som var ute i streiK,har aldri
hatt noen skriftlig kontrakt med Zinken,
sjøl etter å ha vært ansatt i årevis.
Flere av oss begynte som ferieavløsere og bare fortsatte å jobbe etter feri~n ,
uten noen ny skriftlig avtale.
Men det er klart at de tre hadde statt
sterk'ere om de hadde krevd en skri ftiig
kontrakt,
4. Den siste arbeids'dagen mangla de tre kort
tid (han ene bare ei uke) før de hadde
jobba et halvt år,som er vanlig prøvetid
på Zinken.
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De tre va~ gode arbeidskamerater, ærlige
og pålitelige. Han ene hadde nettopp avslutta
yrkesskolen, han andre hadd~ skifta over fra
en annen industri-jobb og han tredje hadde
gått arbeidsløs flere måneder, · etter å ha
blitt usaklig sagt opp i en annen jobb.
• Al~e tre trengte fast arbeid på Zinken
etter at ferien var over.
Å snakke om at de tre oppsagte var ferieavløsere i slutten av oktober, var bare et
påskudd,
Men om de hadde vært ferieavløsere, hadde
det likevel vært politisk oppsigelse overfor
tidligere ~treikende.
En a~ de tre var kjent som medlem av streikekomiteen. Under hele streiken gjorde han
en stor og offervillig innsats.
Han blei sagt opp på et klart politisk grunnlag, og de to andre blei kynisk brukt for å
kamuflere hensikten.

Vi vil sette en stopper for slike forsøk
allerede i starten. Vi kan derfor ikke
_godta overhode at noen som har vært i
str~ik, blir · sagt opp."
Deretter blei det fatta følgende -vedtak
om sit-down mot noen få stemme~:

"VI GÅR TIL SIT-DOWN FRA IKVELD DEN 22,

·fO

KL,22,00 TIL ONSDAG DEN 27,10 - MED
KRAV OM AT OPPSIGELSENE SKAL TREKKES
TILBAKE, DERSOM DETTE IKKE SKJER, BLIR
DET NYTT MØTE ONSDÅG DEN 2i."10 SOM SKÅL
VURDERE v1DERE riLTAK~"

Sjøl om vi var slitne etter en hard . streik, var vi fullt ut villig til å forsvare
våre arbeidskamerater.
Virt svar pA denne provokasjonen:
Vedtaket om å gå til
aksjon, var
et helt riktig vedtak. Det var nødvendig å
Sit Down!
vise samla hva vi mente om denne terroren
fra bedriftsledelsen - og uttrykke vår klaDe aller fleste av oss blei oppriktig ~or- ssesolidaritet mot grovt usaklige oppsigel~
ser.
banna da vi fikk rede på oppsigelsene • .
Et godt eksempel for mange av oss på veiDa nattskiftet i støperiet kom på torsdagsen å gå, var den vellykka sit-down ved Berk~ild og fikk høre om oppsigelsene, holdt
gen Jernstøperi vinteren 1975. Aksjonen
flere på å stemple ut igjen med det samme.
førte til at den usaklig og politisk oppMen det blei enighet om å sammenkalle
sagte arbeideren blei gjeninntatt.
' alle i' støperiet og hallen til et fellesmøte
kl.13.00 i matsalen dagen etter.
Fellesmøtet vedtok også at det umiddelFør møtet oppsøkte en av de oppsagte og
bart blei tatt kontakt med forhandlingsgruppeformannen i støperiet, Rune Paulsen,
utvalget i avd.61 og forbundet - for å gi
avdelingsledelsen, Her prøvde avdelingsleder- dem en sjans til å få trukket oppsigelsene
en og avdelingssjefen å benekte at de tre
tilbake "ad forhandlingsveg".
oppsagte var lovt fast arbeid,
Samtidig innrømma de at oppsigelsene var foretatt på høyeste hold på bedriften - og at
de sjøl ikke hadde noe de skulle ha . sagt.
Forhandlingsutvalget aksjon
Dessuten kunne de ikke godta Rune Paulsen
som tillitsmann, etter ordre fra topp-ledelsen.

i

Kl. 13~00 var rundt 100 mann samla i spisesalen, Vi fikk da rede på at P9ulsen var
blitt nekta adgang til møtet av bl.a. vernesjefen , etter ordre fra "Øverste hold" på
Zinken.
Begrunnelsen hadde vært at Paulsen "ikke
lenger var å anse som tillitsmann" og at
"han ikke hadde noe å gjøre på bedriftens
område utenom arbeidstida".
De fleste blei rett og slett rasende, og
40-50 mann marsjerte resolutt gjennom støperiet og ut til porten for å hente ham inn
til møtet.
Dette fellesmøtet for støperiet og hallen
fatta en enstemmig uttalelse om oppsigelsene
der det bl.a. heter:
" ••• Dette er det første forsøket fra
Zinken-ledelsen på å hevne seg etter
streiken. Da vi gikk ut , i streik, slo
vi fast at vi hadde å gjøre med en
steil og arrogant bedriftsledelse. Vi
har nå fått et nytt bevis på at ledelsen ikke skyr noen midler for å få gjennom viljen sin.
.Dette er det første forsøk på trakassering av folk som har vært i streik. Og
den første som fikk oppsigelsen, var en
av de mest aktive under streiken.
Det som har skjedd, gjelder derfor
ikke først og framst de tre unge arbeiderne som er sagt opp, men rammer oss
·
alle.

Det er blitt hevda gang på gang, bl.a.
av forhandlingsutvalget sjøl, at vi "ikke
ga forhandlingsutvalget en sjans til å få
løst konflikten", at vi "spilte dem ~tover
sidelinja", at ~i "underkjente forhandlingsutvalget" og at "forhandling~utvalget ble
kontaktet etter at aksjonen var •t faktum".
Dette er alt sarrmen feil. Hva skj.edde?
Ca. kl. 14.00 , umiddelbart .etter fellesmøtet, tok to representanter fra støperiet
og hallen kontakt med forhandlingsutvalget,
Utvalget fikk overlevert vedtakene våre, og
fikk i oppgave å gå til forhandlinger ·med
bedriftsledelsen med det samme for
få
trukket oppsigelsene tilbake. De fikk også
i oppgave å kontakte forbundet, i fall de
kunne gjøre noe.
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De uttalte aldri et virkelig kritisk o~d
Forhandlingsutvalget og bedriftsledelsen
om oppsigelsene - det meste av ' det de uttalte
fikk altså en ticlsfrist po nesten 8 timer
seg om i saka retta seg mot oss som ville
for å sørge for at kravet vårt blei innfridd
kjempe mot de usaklige oppsigelsene.
- og dermed unngå sit-down-aksjon kl.22.00.
Denne tidsfristen var etter vår oppfatn~
Forhandlingsutvalget hadde en hensikt: å
ing mer enn lang nok. Men hvordan brukte
få oss tilbake til arbeid -uten vilkå,.
forhandlinsutvalget denne tida?
Det gjaldt på slutten av streiken - og
De kontakta forbundsledelsen , som ikke
det gjaldt under sit-down-aksjonen,
ville gjøre noe ·med 'saka før tidligst over
Det er ikke til å undre seg over at ut-.
helga ("de hadde tatt week-end").
valget på folkemunne iblant blei kalt både
De informerte bedriftsledelsen om ved"juntaen" og "de tre musketerer".
taka våre - og det blei laga en protokoll
Like før oppsigelsene uttalte formannen
der ledelsen opprettholdt oppsigelsene og
i forhandlingsutvalget til avisa at "forhandpåpekte videre at fellesmøtet ble"avholdt på
bedriften uten tillatelse. Det deltok person- lingsatmosfæren på Norzink var svært bra _."
Et resultat av denne nye "forhandlingsatell som ikke var i prbeid eller som skulle
·
mosfæren" var at tre mann som hadde vært ute
på skift." I protokollen heter det bl.a.
i streik,fikk sparken.
videre: "Arbeidernes representanter meddelte
at den bebuda "sit down"streik var ulovlig
SV's Hvitbok prover også å mistenkeliggjore sit downog tariffstridig og at de tok avstand fra
.aksjonen. Den påstår at »bare et fåtall var mott _fram » da
denne framgangsmåte. "
vedtaket om eventuell aksjon ble fatta.(s.10). Faktum var
Forhandlingsutvalget leste opp denne full- at et flertall var tilstede. Videre heter det:
·
stendig resultatløse protokollen for alle i
»Det kan settes et stort sporsmålstegn ved den måten
hallen og støperiet før vi gikk ut i aksjonaksjonen kom igang på.»
en.
Deretter trakk de seg fra sine verv - og
»Det var betenkelig at forhandlingsutvalget overhode ikke
avlyste i forbundets navn det ekstraordinære
var inne i bildet.»( s.11)
·årsmøtet i avd.61, som skulle vært avholdt
tre dager seinere.(De skreiv "AVLYST" på alle SV -heftet forsvarer flere steder forhandlingsutvalgets opptreden. Den kritikken som bl.a. streikekomiteen reiste mot
innkallingsplakatene og undertegna NKIF)
forhandlingsutvalget, blir i SV's Hvitbok kalt for »skittkasting,;.

forhandlingsutvalget underslo med dette
også medlemsmøtevedtaket den 20.10, som
fattsatte det ekstraordinære årsmøtet til
den 25. lo.

Lederartikkelen i Ny Tid den 29.10 hadde lignende kommentarer :

IKKE SVART/ HVfIT I ODDA
Så overlot de hele avd.6l's ledelse til
forbundet.
Dette var å skape fullstendig kaos i fagforeninga i en situasjon der foreninga mer
enn noengang trengte en samlende og kampinnstilt lokal ledelse.
Til slutt rykka formannen i utvalget, O.
Birkeland, ut i avisene med grove anklager
mot oss som gikk til aksjon mot bedriftens
overgrep og provokasjon - mens han lot bedrVften gå fri. F.eks. i HA den 25.10:_
"De 148 som nå har gått til sitt nedaksjon på grunn av oppsigelse av tre ferieavløsere, herser rundt med sine egne
arbeidskamerater. som de vil.
Framgangsmåten som er brukt, grenser til
' det kriminelle."
Dette viser at ·forhandlingsutvalget ikke
var interessert i å kjempe for å få trukket
oppsigelsene tilbake,
Forøvrig kjente i alle fall to av forhandlingsutvalgets medlemmer til oppsigelsene
alt fredag den 22.10 om morgenen - uten at
de løfta en finger for å finne hva som
hadde skjedd og for åta et initiativ.
De kjente også til fellesmøtet vårt - de
visste at oppsigelsene skulle behandles her,
og de hadde full adgang .
Deres praksis etter sit-down-aksjonen
viste også at de ikke var særlig interessert
i å slå tilbake oppsigelsene.
En av de tre hevdq at det gikk neppe an
å kre~e oppsigelsene trukket tilbake ("men
de kunne jo gjøre ei henstilling").
Seinere godtok de oppsigelsene og forsvarte dem aktivt · på medlemsmøtene bl.a.
med de samme argumentene som bedriften hevda
i forhandlingene (at i følge Zinkens EDBsystem var de tre bare ferieavløsere , og
hadde derfor ikke rett på fortsatt jobb).
0
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Fredag brøt det pånytt: ut streik ved støperiet og
elektrolysehallen til E>et Norske Zinkkompani (Norzink) i
Odda. Bakgrunnen var at bedriften hadde sagt opp trøferieavløsere med 14 dagers varsel.
· Bedriftsledelsen har på denne måten ikke medvirket
til å skape ro på arbeidsplassen. Oppsigelsen av de tre
ferievikarene umiddelbart etter streiken og like før forhandlingene· skulle komme I gang, kunne bare virke
·
som eh p_r,o.vokasjon.
_ Varslet om oppsigelse av samtlige str~kende hvis de
ikke møtte fram på Jobben mandag virker også I samme
.'
retning .
· . Bedriftsledelsen må nå Innse at tariffoppgjøret I vår

forutsetter _lokale forhandlinger for å oppfylle oppgJø·oner
medvirke til at diss!..!!!J!_gj_eri_nom- ...
ført på en skikkelig måte. Det er Ikke bestandig en får
den største fangsten ved å fiske j_ rør:t vann.
Sit-down streiken kom som.lyn fra klar himmel på de
tre medlemmene i klubbens •interlmstyre ..Disse kunne
opplyse.at de streikende Ikke hadde ført forhandlinger
av noe slag med bedriften, og ·overhodet Ikke kontaktet
dem · før de gikk til dette skritt. En slik framgangsmåte
virker uhyre tvilsom og vil bare .føre til å så mistillit til
dem sjøl blant vanlige folk. Ikke minst på bakgrunn av
c;le b8$kyldninger som er blitt reist mot en del av de .
streikende fra før - at de skal ha bedrevet sjikane mot
folkene I interlmstyret.
Dersom interimstyret har rett I begge· disse påstandene kan -vi forstå at de valgte å overlate sine verv I
·
_
hendene på forbundet.
Enkelte har forsøkt å framstille konflikten i Odda i
svart/hvitt. Etter sigende skal det ha utkrystallisert seg
en reinskåren kampllnje og en like reinskåren klassesamarbeidslinje. Men er det «kamplinje• totalt å overse
det midlertidig valgte tillitsmannsapparatet, og å drive ·
sjikane mot sine egne forhandlere?
Sjølsagt må det aksjoneres dersom · en klart kan
påvise at bedriften sier opp arbeidere på Politisk grunnlag, og at årsaken til oppsigelsene er deres medvirkning ·
i lønnskampen. Men samtidig skal en være ytterst varsom med å holde alt som heter spilleregler i fagbevegelsen for ap. Vi kan ikke skjønne annet enn at det nå bør
gjøres minst mulig som kan virke -til å forkludre den
rettferdige lønnskampen som er ført i Odda, og stiller
" oss uforstående lttvørdlen av å splitte de fagorganiserte
på industristedet Odda enda mer.
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Sit Down-aksjonen var 100°/4 effektiv

dag uttaler von Krogh: "Vi har fått alle
nødvendige fullmakter fra eierne i utlandet
til å gå til dette skritt."

Vi møtte opp på jobben på alle skiftene,
skifta over i arbeidsklær og gjorde det
klart at vi kunne begynne produksjonen på
5 minutters varsel om oppsigelsene blei
trukket tilbake.
De få som ikke var enig i aksjonen, blei
overtalt om å holde seg unna produksjonsutstyret.
Da en av direktørene, produksjonssjefen
og avdelingssjefen på lørdag morgen ville
ha oss til å ordne elektrolysekarene i
hallen, fikk de talende taushet fra bortimot 100 mann til svar.
Istedet måtte sjefer, ingeniører og for-,
menn trekke i arbeidsklær for å gjøre
jobben til langt utpå lørdagskvelden.

Terroren slo to veger: Noen blei svake og
fylt av redsel for jobben - og noen blei
ennå mer innbitt.
Blant de ca. 70 som v_a r på arbeidsplassen
blei det innkalt til møte. Her blei det fatta
følgende vedtak:

Enheten og solidariteten oss imellom var
stor. Men likevel hadde støtte uteriifra i
disse tre døgnene hatt enorm betydning.

I en uttalelse fra streikekomiteen samme
kveld, heter det bl.a.:

I Odda blei oppsigelsene diskutert på
nær sagt alle gatehjørner på lørdag formiddag
- og holdninga var stort . sett: Dette er det
dummeste Zinken-ledelsen noensinne har gjort!

150 mann får oppsigelsesbrev C2S.10>
På et møte i bedriftsledelsen mandag
den 25.10 om formiddag gikk de amokk. De
vedtok å sende ut følgende brev til hver
enkelt som var ute i sit-down:
Norzink AS
•

Odd,
Zlnkwr k

AdmiNUrmjo,I

EitrN!m. 5751

Norzink AS
Oddl, Horw1y

Tellfon(055) •1011
T.U 420H NOIIZN N
T....,_,. NORZINIC OOOA

575() ·ODDA

Vlr ... ./Owr"f.: .

Z5/10-1976

.

.

Bedr_ilten har kon,tatert at 01! deltar i en ulovlig og tariUøtridig
arbe1d•nedleøøel•e som har plz_ltt sidøn fredag den 27.. oktobe.r
kl. ZZ.00.
Vi forplikter Dem herved till gjenoppta .11ot.nalt ;trbe.ide iinaz.aat
m.uliø og_•ene.at ira be1,nnelaen av ::let ft11rate •ltift De akal ha
ift'11e •kiftplaaen l. o, m. dndag deh. 26 . . oktober kl, 6, oo.
Hvb De. iltke gjenopptar ao:emalt arbeide f.nnen den nevnte frist
anaer n ·Deres ansette\se1dorhold ved bedriften som opphørt.

Dette trusselbrevet om oppsigelse blji
levert ut til hver enkelt av oss ved skiftbytte kl.14.00.
"Dette er et tilbud til hver enkelt om å
gjenoppta arbeidet",uttalte direktørene til
pressa. Litt av et tilbud!
, Men direktørene sto ikke alene bak denne
terroren. I Aftenpostens · kveldsnummer samme

"Vi går tilbake til arbeidet imorgen,
tirsdag den 26.10 kl. 06.00.
Videre krever vi at det blir satt et
medlemsmøte onsdag den 26.10.
Innfrir ikke bedrifta kravene om at de
tre blir inntatt i . arbeidet innen 1.11,
må årsmøtet i åvd. 61 vurdere videre
tiltak."

" ..• Vi er klar over at ledelsens trusler
om sparken på alle oss 150 skulle brukes som et press , for å splitte oss.
Men hvis årsmøtet i avd. 61 enhetlig
vedtar kamp for å få de tre inntatt igjen, er bedriften maktesløs.
Vi setter vår lit til at arbeidskameratene våre på Zinken nå innser nødvendigheten av å slå enhetlig tilbake overfor en bedriftsledelse som ikke går av
vegen for å bruke terror for å få viljen sin igjennom."
Dette utspillet kom brått på oss.
Og bedriftsledelsen og de ~tenlandske eierne
oppnådde det de satsa på: A splitte og skremme mange av oss. Vi måtte gå til retrett,
mens Zinken-ledelsen vant en foreløpig seier.
En av grunnene til at vi gikk tilbake,
var at om vi hadde fortsatt aksjonen og
eventuelt vunnet fram om ei tid, kunne bedriften sile ut noen av oss og nekte oss nyansettelser når de tok inn igjen folk.
Vi var redd for at let da Yiille bli langt
hardere å stå imot. ,
1
For det andre var vi redd for at bedrif- ·
ten ville legge opp til den samme tredeling~
en som under streiken: streikende~ permitterte - og folk i jobb, Våre motstandere
ville fortsette sin splittelsesvirksomhet
på dette grunnlaget.
Da vi mottok trusselbrevene, hadde gruppa
på mekanisk verksted møte , der de drøfta om
de skulle slutte seg til aksjonen vår.
Vi venta ei stund for å høre resultdtet
fra dette møtet, før vi vedtok & gjenop~ta
arbeidet. Mye tyda på at vi ville ha fortsatt aksjonen om verksted-gruppa på dette
tidspunktet hadde slutta seg til oss.
Istedet vedtok verkstedarbeiderne med
knepent . flertall å vente 2 dager med å gå
ut i aksjon. Men hadde de kjent til trusselbrevene før de fatta vedtaket sitt,tyder alt
på at et klart flertall hadde stemt for ·
direkte aksjon.
Da hadde mye arta seg annerledes for oss som
satt og venta i spisesalen etpar hundre meter
unna:
'

www.pdf-arkivet.no/streik/ (2022)

57

lærdommer etter aksjonen
Utifra alle disse forholdene , vurderer
y i det idag slik at aksjonen muligens hadde
vært mer effektiv om den hadde vært
kortere , f.eks. en .
sit-down aksjon i
ett dØgn, Qn kravet etter dette ikke var
innfridd, hadde det vært nødvendig å gi bedriften en tidsfrist , og så arbeide hardt
for å samle hele foreninga til en felles
aksjon mot oppsigelsene.
Men vi vil likevel holde fast ved at det
var helt rett å reise kampen og gå til aksj on mot oppsigelsene.
En svært viktig lærdom etter dette, er at
en fra starten av en streik eller en annen
form for aksjon må være like godt forberedt
på å møt~ oppsi2elses-trusler mot alle
eller mot enkeltpersoner som alle andre former for trakassering og provokasjoner.
·slike alvQrlige angrep mot en streik og
mot hele streikeretten , må møtes med å avvisi ~ruile~~. å opptrå enhetlig, å styrke
og trappe opp aksjonen - og ennå mer intenst støttearbeid.

Å true 150 mann med sparken, er svært
drastisk - men i dette tilfellet var det en
blØff.
Zinken hadde et stort behov for å komme i
full produksjon igjen etter streiken - og
bedriftsledelsen visste godt at de ikke
ville kunne få fatt i 150 streikebrytere
til produksjonen i hallen og støperiet.
Utspillet var en bløff - men en vellykka bløff.
Denne taktikken fra arbeidskjøperne som blei brukt tilsvarende ved Steinullastreiken i Moss i juni i år - må avsløres.
Den må enhetlig bli slått tilbake ved
neste korsveg - enten den blir brukt ~å
Zinken eller på en annen arbeidsplass.
I

Eneste veien til seier , er å svare slike
provokasjoner med kvassere kamp.
.
Ellers vil arbeidskjøperne ha laga seg
et effektivt våpen for å knekke streiker i
framtida, · Dette ·våpenet vil ellers kuriiie ·
overta den utspilte rollen til arbei~sretten
- som er blitt nesten ubrukelig for å skremme arbeidsfolk til å bøye kne,

Reaksjoner pl oppsigelsestruslene
De bedriftsvennlige avisene prøvde å bortforklare hele terror-aksjonen.
Arbeiderbladet vridde det til at vi gikk
tilbake til arbeid etter henstilling fra forhandlingsutvalget og forbundsledelsen.
•Aftenposten slo stort opp på førsteside:
"NEDERLAG FOR M-L-EKSTREMISTENE !" (26.10).
"Bedriften måtte vise at de som følger .
med på aksjonene, før eller siden må gi
seg. En eller annen gang vil marxistleninistene bli isolert, sier von Krogh."
Faktum var at bedriften gikk til en ren
terror-aksjon mot 150 mann. For det andre
viser denne uttalelsen fra .von Krogh i Aftenposten at det lå klare politiske motiver bak.
På det ekstraordinære årsmøtet i støperigruppa den 28.10 blei kravet om at oppsigelsene måtte trekkes tilbake gjentatt. I en
enstemmig uttalelse fra møtet heter det bl.a:
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"Radio og kringkasting har til nå gjort
sitt ytterste for å framstille denne saken bare ut fra bedriftsledelsens syn.
De har fra første dag slått opp store
intervjuer med von Krogh ~ten noen tilsvarende dekning fra oss arbeidere.
Vi kreyer nå at kringkastingen nå gir
vår framstilling av denne saken."

Forbundets rolle
På fellesmøtet den 22.10 blei det vedtatt
å gi forbundet en sjans til å vise hva de
dugde ti l.
Først utpå mandagen den 25.10 behandla
forbundsledelsen saka, dvs. samtidig med
at vi hadde fått oppsigelsesbrevene.
De vedtok bare at vi måtte gjenoppta arbeidet.
Sjøl om A.Svensson ,nestformannen i forbundet, karakteriserte oppsigelsene som "en
uklok handling fra bedrjftsledelsens side~
.(HF den 27.10), løfta aldri forbundet en
finger for å få trukket oppsigelsene tilbake.
Pratet om at "alt ordner seg" bare vi
gikk tilbake til arbeidet, var det ingen
grunn til å stole på.
Den 26.10 uttalte A.Svensson følgende om
oppsigelsesbrevene i Aftenposten:
"Vi er glade over a~ arbeidet nå er igang ·
igjen. Bedriftens ultimatum synes vel
hardt på meg - men heller ikke vi kan gi
noen resept på hvordan slike ulovlige
konflikter kan løses."
Alt dette viser klart at det viktigste .
fo r forbunds l edelsen var å få oss tilbake
i jobben for enhver pris. Det var viktigere
for dem å sikre profitten for bedriften enn
å forsvare våre interesser.

Kampen mot oppsigelsene fortsatte
Medlemsmøtet i avd.61 den 27 . 10 vedtok at
hele denne saken skulle drøftes ·på det ekstraordinære årsmøtet den 1.11.
Men forbundsledelsen, som hadde ansvar.et
for dette årsmøtet, satte kun opp valg på
dagsorden - og neglisjerte dermed vedtaket
på medlemsmøtet. Og to dager seinere var _
siste arbeidsdagen for de tre oppsagte.
Men det nyvalgte forhandlingsutva l get
fikk likevel som sin første oppgave av årsmøtet å oppta forhandlinger for å få trukket
oppsigelsene tilbake.
Et par dager seinere skreiv en av Zinkens
tro tjenere i HF :

"Når det gjelder våre tre arbeidskamerater på Norzink, så blir det forhandlingsoppgave nummer en for det nyvalgte fagforeningsstyret i avd.61.
Med litt samarbeid her, direktør von
Krogh, personalavdelingen og de tre de.t
her gjelder, ·så skulle vel det nye fagforeningsstyret greie det i fred . og ro
over en kopp kaffe."
Men denne pene anmodninga hjalp lite.
Forholdene på Zinken var ikke fryd og gamm_e n
over en kopp kaffi,
I forh~ridlingene slo bedriftsledelsen
fast at oppsigelsene sto ved lag - og at det
ikke var mer å forhandle om.
Etter disse resultatløse forhandlinQerie,
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var ti~a inne til å drøfte på medlemsmøte
hva foreninga - måtte gjøre.
Men flertallet i det nye foreningsstyret,
som nå besto av klassesamarbeidere, ville
helst skyve hele saka til side·.
·
··
Den blei "uteglømt" eller "utsatt" på . t6 ·
medlemsmøter. Den kom ikke · ·o-pp på · nytt før
på årsmøtet den 8.februar -71, etter forslag fra støperigruppa.
Her blei det vedtatt et forsl6g ·fra årsmøtet i støperigruppa - mot innstillinga
fra flertallet i foreningsstyret: .

Forhandlingsvegen og avtdleverket har i
denne saka spilt fullstendig fallitt.
Den "samarbeidsvillige ledeisen" har vi~t
seg å være hardkorna undertrykkere når det
har kommet til stykket.
Tillitsmennene i foreninga ~om står for
klassesamarbeid, har ikke vært i stand til
å utrette noe som helst positivt ,når de har
møtt motstand fra bedriftsledelsen.
Istedet har de godtatt de usaklige oppsigelsene, og gått mot alle forsøk på å ·
reise kamp mot oppsigelsene og andre overgrep fra Zinken-ledelsen.
Derfor var det en hån når enkelte av dem
reiste følgende l,mai~parole i år:Nei til
politiske oppsigelser!
Det virket som et forsøk på å reinvaske seg
etter et svik.
Det enest-e som kunne ha ··s1ått tilbake oppsigelsene , hadde vært ·en enhetl"ig· ·opptreden
og en enhetlig kamp fra ei samla fagforening.
Støtte fra andre fagorganiserte og fra
andre grupper hadde også hatt avgjørende betydning.

"Årsmøtet i avd.61 går inn f6r at de tre
unge arbeiderne i støperiet og hdllen · S6~
ble usaklig oppsagt etter streiken i høst,
skal ha førsteretten på arbeid (fortrinnsvis · i støperiet og hallen) når bedriftsledelsen "igjen skal ta inn folk i produk~
sjonen på Zinken.
Foreningsstyret bes kontrollere at denne
førsteretten blir etterkommet."
Men bedriftsledelsen avviste også dette
el-ementære kravet - med argumentet om at
"det er bedriften som til enhver tid avgjør
hvem som skal ansettes." Kort tid etter tok
Zinken inn nye folk, både inn bakdøra og
gjennom hovedportene.

Vi kan ikke finne oss i hva som helst på
en arbeidsplass. En dag er vi nødt til å
sette en stopp,er for Zinken-ledelsens harde
linje.
·
·
Vi må også reagere på den snuskite pol"itiske kartlegginga som NAF og bedriftene har
lagt opp til. Ellers vil vi komme dithen at
arbeidere som har vært aktive i en streik eller får . sparken på politisk grunnlag ikke har rett til arbeid lenger i dette
landet.

Noen lærdommer
Zinken-ledelsens steile holdning~ og de
resultatløse forhandlingene,viser følgende:
Bedriftsledelsen hadde usaklige og politiske motiver for oppsigelsene,og for å nekte
de oppsagte førsteretten til arbeid .
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linken-ledelse~ kaster seg inn
i valgkampen i avd 61.
I

I tida etter streiken satte bedriftsledelsen igang ei storstilt kampanje for å få
valgt inn et lojalt,samarbeidsvillig styre
- og forhindre at kampinnstilte tillitsme~n
blei valgt.
·
Før det ekstraordinære årsmøtet · den · 1~11
trua de med at bedriftens eksistens · sto på
spill så lenge "normale arbeidsforhold" ikke
var oppretta.De gikk : åpent imot at flere
navngitte kandidater kunne godkjennes som
tillitsmenn. De gikk til klare politiske
angrep mot hva de kalte "politisk ekstreme
grupper" i avd.61, som de for all del ikke
ønska i det nye fagforeningsstyret.
Direktørene boltra seg fritt i avisene, og
oppfordra bl.a. fagforeninga om å "bringe
tilhengerne av "kamp1i"njen" til taushet
eller frarøve dem enhver i nnflytelse. så ·
lenge tilhengerne av "kamplinjen" har avgjørende innflytelse på bedriften, kan vi
ikke komme tilbake til normale tilstander."
(Fra helsides intervju med direktørene i
Hardanger Folkeblad den 27.10)
Alle de bedriftsvennlige avisene fulgte
opp i stor stil.
Like før årsmøtet kunne vi finne følgende
oppslag på førstesida i Haugesunds Avis :
"ODDA-SAMFUNNET STÅR PÅ SPILL"
"EKSTREMISTENE TRUER ODDAS FRAMTID"
Og redaktøren i HF tok til orde for eksklusjoner av alle "aktivistene"i avd. 61.
Zinken-ledelsen satsa tydeligvis stort ·
på at avisene og de aktive klassesamarbeid~
erne i avd.61 skulle gjøre jobben for dem.
Det blei skapt ei ren hysteri-bølge før
årsmøtet.
.
Denne samordna valgkampanja mellom
Zinken-ledelsen, Hardanger Folkeblad og
andre borgeraviser, og all buskagitasjonen
fra klassesamarbeiderne gjorde sin virkning.
Den svekka enheten . og solidariteten i
fagforeninga.
På det ekstraordinære årsmøtet den 1.11
blei det valgt et styre som i hovedsak besto
av klassesamarbeidsfolk.
Men disse blei valgt med et ganske knepent
flertall. Og under valget på sekretær, blei
Jørgen Digranes gjenvalgt med 199 stemmer,
mens motkandidaten Odd Birkeland,formann •i
det avgåtte forhandlingsutvalget, fikk 181
stemmer. Dette · var · en seier.
Det var 180- 200 medlemmer som slutta . opp
om kampinnstilte kandidater på dette årsmøtet. Dette viste at det er et bra grunnlag
å bygge videre på i arbeidet for å gjøre
avd.61 til en virkelig solid kamp- og solidaritetsorganisasjon i medlemmenes interesser.

Om NAF/LO's suspensjoner
Kort tid etter streiken, satte Zinkenledelsen igang en politisk aksjon for å få
fjerna flere tillitsmenn fra ~ine ve~v.
Årsaken var ganske enkelt at de hadde
støtta streiken fullt ut - og at de ~rklærte
at de akta å støtte arbeidsfolk i kamp i
framtida.
Denne aksjonen blei videreført av NAF i intimt samarbeid med arbeidsrettens for-
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mann - og avslutta av LO-ledelsen,sammen med
forbundsledelsen og endel tillitsmenn på
Zinken.
Årsmøtet i avd.61 den 8,2 1977 reagerte
skarpt mot denne aksjonen satt igang av
Zinken-ledelsen. Årsmøtet vedtok en uttalelse (mot styreflertallets innst i lling) der
det bl.a. heter:
" ..• Dette er et politisk forsøk fra arbeidskjøperne på å få underkjnet lovlig
valgte tillitsmenn.
Det er et forsøk på å kneble hele det
frie fagforeningsarb~idet og fagforen~
ingsdemokratiet. Det er et framstøt som
bryter fullstendig med prinsippet om at
vi fagorganiserte arbeidere sjøl skal
velge våre tillitsmenn og våre forhandlere.
. Påstanden om brudd på Hovedavtalen er
kur. .e·t forsøk på å skjule arbeidskjØpernes · egentlige hensikter: å avvise tillitsmenn som konsekvent støttet streiken.
- I den senere tid har vi vært vitne
til at ledelsen i flere fagforbund i LO
har truet med og satt i verk underkjenning av tillitsmenn i form av suspensjoner og eksklusjoner. Også her har grunnen vært at de har støtta politiske "
eller tariffstridige streiker.
Best kjent her er de tre suspensjonene
i Norsk Tjenestemannslag, og Norsk Kommuneforbunds suspensjon av hele styret
i Sosiale Etaters Fagforening i Oslo.
Alle disse forsøkene har samme hensikt: å kneble kampviljen og opposisjonen i fagbevegelsen, og å kneble solidariteten med arbeidsfolk i kamp.
Årsmøtet i avd.61 reagere skarp mot
denne utviklingen."

Likevel blei Rune Paulsen, ·Hans Sekse og
Jørgen Digranes suspendert på ubestemt tid
fra alle tillitsverv etter Hovedavtalen.
Dette vedtaket bl·ei gjort i LO-sekretariatet den 21.mars 1977.
Disse suspensjonene blei møtt med politiske streiker både i støperiet og på mekanisk verksted.
I en uttalelse fra støperigruppa den 24.3
heter det:
"støperigruppa vil med dette ta skarpt
avstand fra suspensjonene av tre til,1itsmenn her på Zinken.
r - denne saka har LO-sekretariatet fullbyrdet det initiativet bedriftsledelsen
tok etter streiken for å få fjernet de
tre fra sine tillitsverv.
Påstanden om grovt brudd på Hovedavtalen
er kun et forsøk på å skjule arbeidskjØpernes og LO-ledelsens egentlige hensikt: å fjerne tillitsmenn som konsekvent
støttet streiken.
Når LO-ledelsen i tillegg anfører som
et argument for susp~nsjonene at de tre
akter å fortsette å støtte arbeidsfolk
i kamp for rettvise krav, er dette hår-
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reisende. Det er et framstøt for å kneble ytringsfriheten for lokale tillitsmenn og solidariteten arbeidsfolk imellom •
Under streiken gjorde de tre det eneste
rette - de gav streiken sin fulle stØ-:-.
tte på hver sin måte. Noe annet ville i deres situasjon - vært direkte svik
mqt arbeidsfolk i kamp.
Når den nåværende gruppeformann i støperiet, Rune Paulsen, er en av de suspenderte fra sine verv, er dette også
et framstøt for å straffe en streikeleder. Paulsen var overhode ikke tillitsmann under streiken, han fratrådte
sitt verv på korrekt vis før streiken
brøt ut. Senere ble han valgt inn i
streikekomiteen som en av talsmennene
for oss som var i streik.
GruppemØtet i støperiet kan ikke akseptere at bedrifts- og LO-ledelse skal
avgjøre hvem som skal være våre tillitsmenn og hvem som skal være våre forhandlere. G+uppa vil slå fast retten vi til
enhver tid har til sjØl å velge våre
tillitsmenn - og gruppa vil fortsette å
kjempe for denne retten.
Når LO-sekretariatet, med Tor Aspengren i spissen, nå har gått til dette
skrittet, har de direkte gjort jobben
for Zinken-ledelsen.
At ikke LO-ledelsen forsvarer medlemmenes interesser mot arbeidskjøperne,
finnes det stadig flere eksempler på.
Men ·skjelden har vi vært vitne til at
de så åpenbart går ærendet for NAF og
bedriftsledelsen.
støperigruppa vil oppfordre til at det
blir reist en brei protest mot suspensjonene blant fagorganiserte på Zinken
og på andre arbeidsplasser."
Det har alltid vært slik opp igjennom
arbeiderklassens historie , at når arbeidsfolk reiser seg for sin rett, svarer hele
det etablerte systemet med all verdens kneblingsforsøk , spesielt retta mot de som · uredd
går i spissen for klassens interesser.
De bl{r skjelt ut som aktivister, mens det
egentlig burde ha vært en hederstittel.
Foreløpig har Zinken,NAF og LO-ledelsen
fått et visst utbytte av sin heksejakt,
takket være trofast hjelp fra forbundstopper
og endel lokale tillitsmenn og klassesamarbeidere.
Men hadde avd.61 stått saml~ og solidar~
isk mot suspensjonene - da hadde ikke de
hatt noen betydning. Fagforeninga må komme
dithen,

UTGITT AV:
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JØRGEN DIGRANES
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Situasjonen på Zinken i dag
Vi kan slå fast at flere av våre spå~
dommer for ett år siden ,har gått • i oppfyllelse.
·
Null-tilbudet som utløste streiken, var
det første alvorlige skrittet i en serie
innstrammingstiltak fr~ bedriftsledelsen.
Påstanden om at vi bodde å gjøre med en
arrogant og steil bedriftsledelse ~6m hadde
valgt en hardere linje overfor oss, har vi
også fått bekrefta flere ganger det siste
året.
Påstanden om at dersom vi gikk tilbake
til jobben uten å ha fått innfridd kravene,
ville det på kort sikt svekke . hele avd.61,
har også vist seg å være riktig.
Medlemmene står overfor oppgaven å gjøre
fagforeninga til en virkelig sterk kamporganisasjon overfor Zinken-ledelsen. Det trengs
kanskje mer enn noen gang.
·

Kjøp og les hvitboka om suspensjonene
Historia om denne suspensjon-saka går det
an å lese mer utførlig om i · et hefte som de
tre suspenderte har gitt ut.
Heftet heter: HVIT~OK om NAF/LO's SUSPENSJON~R på Zinken i Odda. Det koster kr. 5,-,
Vi oppfordrer alle lesere til å skaffe
seg dette lærerike heftet. Vi reklamerer mer
enn gjerne for det.
Heftet kan bestilles av: ·
Jørgen Digranes, 5776 Nå.
Overskuddet. av salget av d•tte heftet går
også til Kampfondet på Zinken.
61
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STOR STØTTE
TIL STREIKEN

Da vi gikk ut i streik, uttalte vi:
"Vi vil ikke få støtte fra forbundet.
Derfor er det helt avgjø rende· med full
økonomisk og moralsk støtte fra alle hold
- men på våre egne vilkår.
Vi oppfordrer arbeidsfolk over hele landet,fagforeninge r, interesseorganisasjoner, streikestøttekomiteer og partier om
solidaritet og støtte.
Send raskt penger og støtteuttalelser:"

.,
,

,

<

BILDE 1 F~A HALLEN OG STØPE 1 IET
(Foto : J . Gravdal og A. Hesjedal)
Et uttrykk for situasjonen, er vedtaket

på medlemsmøtet i avd.61 den 5.oktober 1977:

"Bedriftsledelsen prøver nå å sette i
verk flere sparetiltak ved å rasjonalisere produksjonen og ved å frata oss
flere sosiale goder som vi har oppar' beida oss.
Dette er tiltak som etter bedriftens
egne utsagn vil være varige.
Om dette går igjennom, kan vi vente
flere og hardere tiltak etterhvert.
Ei slik utvikling vil tjene kun en part:
bedriften.
Dette er i ferd med å skje samtidig
som det er relativ full produksjon og
avsetning.
Hensikten er å sikre seg størst mulig
profitt - og ruste seg for oppgangstider på vår bekostning.
·
Vi vil derfor protestere mot alle
sparetiltak ·som rammer oss.
· Alle former for overføring av mannskap
som fører til merarbeid, og dermed økt
arbeidsrisiko, avvises av· ei samla forening.
Avd.61 vil derfor stille seg solidarisk
med grupper der bedriften vil forsøke å
gjennomføre rasjonaliseringstiltak. ·
Dersom ledelsen likevel prø:v.er å presse
gjennom sine rasjonaliseringsplaner,
vil fagforeninga måtte samles på nytt
for å vurdere situasjonen."

Både moralsk, politisk og ikke minst
Økonomisk støtte er avgjørende for å kunne
drive en streik fram t}l seier.
Streiken på Zinkent, s'tor støtte fra hele
landet - - ja langt større enn vi hadde venta
oss.
Streiken lot seg på ingen måte knekke av
Økonomiske årsaker.
Den raske stØ~ten som kom strømmende inn
allerede de to-tre første dagene, var til
stor inspirasjon og styrka kampmotet ytterligere.
: støtten vokste for hver dag, slik at vi
var istand til å utvikle'streiken, ved å
dele streikekassa med de permitterte.
Det var en stor seier for oss og for
alle som støtta oss, at vi greidde å utbetale tre streikebidrag og ett bidrag til de
permitterte i løpet av de 19 dagene streiken pågikk. (Det siste streikebidraget var
på hele 700 kroner for ei uke.) Dessuten
kunne vi utbetale streikebidrag for de tre
døgna vi var ute i sit-down-aksjon.
Attpåtil hadde vi igjen en solid sum på
over 100 000 kroner til et Kampfond til
støtte for andre arbeidere i kamp. (Vi har
bl.a. allerede støtta bryggearbeiderne i
Oslo med 10 000 kroner og steinullarbeiderhe i Moss med 5000 kroner.)
Tilsammen mottok vi over 350 000 kroner
og langt over hundre støtteerklæringer
under streiken. Vi kunne ha holdt ut i
månedsvis om det hadde vært nødvendig,slik
støtten utvikla seg.

Kampen på Zinken fortsetter!
62
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Det vokste fram en hel streikestøttebevegelse i lØpet av de 19 dagene.
Denne støtten var enestående, og
gav uttrykk for noe av det frarnste når det
gjelder klassesolidaritet .i Norge i etterkrigstida. En streik trenger ikke å bli
knekt av Økonomiske grunner, det er sikkert.

Hvor kom støtte fra?
Vi mottok støtte fra en lang rekke organisasjoner og tusenvis av enkeltpersoner.
Vi må her nøye oss med å gi en overs·ikt
over endel av støtten.
Et overveldende ·flertall i fagforeninga
vår støtta streiken på medlemsmøte den dagen støperiet gikk ut i streik." Og på mekanisk verksted på Zinken blei det f.eks.sarnla
inn over 3000 kroner dagen etter.
Vi mottok over 30 000 kroner i bevilgninger fra vel 25 fagforeninger og klubber.
I tillegg blei titusenvis av kroner samla
ihn ved hjelp av lister på arbeidsplasser
over hele landet.
Her i Odda fikk vi bl.a. , faglig støtte
fra styret og medlemsmøtet i avd.44 av NKIF
·- Nitriden i Tyssedal (bevilga kr.5000 og
samla inn minst kr.3850) og styret i Odda
Bygningsarbeiderforening (bevilga kr.300).
Vi fikk støtte fra fagforeninger som .
sjøl hadde vært ute i hard kamp de siste
åra, bl.a.:
Sauda Fabrikkarbeiderforening (bevilga kr.
5000)
Styret i Oslo Sporv~isbetjenings forening
(bevilga kr. 1000)
Film- og Teaterteknisk forening (bevilga
kr. 500)
Holmenkollbanens betjeningsforening (kr.
1160 i støtte}
Heismontørenes fagforening (bevilga kr.500)
Telefonsentralmontørenes forening (bevilga
kr.1000)
Sosiale Etaters Fagforening i Oslo
Klubben ved A/S JØtul (bevilga kr.5000)
Klubben ved Linjegods (bevilga kr.5000)
Annen faglig støtte :
Koppera Arbeidsmannsforening (avd.28 av NK
NKIF),Koksverkklubben,Mo, Oslo bryggearbeiderforening, Klubben ved Alfs.en og Gunder·sen,Moss, Herøya avd.19 av NFATF, avd.108.
30 av NTL, Klubben ved A/S Duplotrykk,
Tillitsmannsutvalget ved A/S Astrup,·Saga · ..
Petrokjemi, Tromsø Krets av Norsk Skuespillerforbund m.~t Spesielt vil vi trekke fram uttalelsen
fra ovnshusgruppa ved EFP,Sauda. Våre kamerater i Sauda ga oss inspirasjon 'til å stå
på!
"Vi i ovnshusgruppa v ed EFP samla til ~Øte den 29 . 9 -76, vil u t trykke vår solidariske støtte til våre streikende kamerater ved Norzink i Odda.
Norzink er en monopolbedrift med milliardomsetn i ng:Denne bedr i ften avviser enhver
generell lønnsøkning, og henviser ti~ dårlige t i der.Dette er en løgn og ery hån mot
dere.
Vi støtter fullt ut de krav dere har 2 stilt og den kampform der~ har valgt : Vi støtter også avvisninga av arbeidsretten ,
og prinsippet deres om å stole ~å egne
kreft~r .

Vi vil ta skarpt avstand fra forsøket pa
å nekte de permitterte dagpenger. Prinsippet om at de permitterte skal ha d9gpen~
ger, har bl.a. hevd_ fra streiken vår i "·
1970. Ethvert forsøk på å utsette utbetalinga av dagpenger, .er en provokasjon mot
streiken, mot dere og mot hele arbeiderklassen.
Vi krever at dagpenger utbetales øyeblikkelig.
Dere hor vist vegen arbeidsfolk må gå når
Vi er trua av lønnssenkning og økt utbytt-

ing.
Vi husker med varme den sterke . og helhjerta ~støtten dere ga oss under &treiken
vår i 1970. Vi ser det som vår klare plikt å støtte dere av ~lle våre krefter i
den kampen dere nå fører.
Vi er viss på at dere vil stå fast på
krava, bevarer enheten - og vinner fram
til seier."

Ellers satte vi en ekstra pris på den
varme støtten fra andre arbeidere som sjøl
sto ute i hard kamp på denne tida.
.
Vi tenker på de 9 fremmed~rbeiderne ved
Norsk Champignon, som kjempa for retten til
fagorganisering og mot trakassering og usaklige oppsigelser.
•
Vi tenker på arbeiderne ved A/S Westkapp i
Ålesund, som sto fast på retten til å fagorganisere seg.
Vi tenker på de' 20 ved Statens Forvernsenter,sorn fØrte en hard kamp mot nedlegging
av hele arbeidsplassen - og klubben ved
Solhaugen M.iljØhjem, som sto overfor en
usaklig oppsigelse av en tillitsmann.
Og vi tenker på Sosiale Etaters Fagforening
i Oslo,som fØrte en i.n..'l.bitt kamp mot sus~
pensjoner og eksklusjoner fra ledelsen i
Kommuneforbundet.
Partienes innsats vil vi drøfte i et
seinere kapittel.
\Men vi mottok full støtte fra Faglig Utvalg
i AKP(m-1) og sentralstyrene i partiets
ungdomsorganisasjoner:RØd Ungdom og Norges
Konununistiske Studentforbund. Vi mottok
støtteuttalelser og bevilgninger fra en
lang rekke lokallag av AKP(m-1) ,RØd Ungdom
og NKS, tilsanunen ca. 20 000· kroner.Bl.a.
mottok vi 3000 kroner fra AKP(m-l)s jernlag
i Oslo og 3000 kroner fra AKP(m-1) i Odda
og Tyssedal.
·
Og RØd Ungdom i Odda sto bl.a. som arrangør
av en ungdomsfest der hele overskuddet på ·
over 1000 kroner gikk til streiken.
Vi kan videre nevne at vi mottok støtteerklæringer fra SV's Hovedstyre,fra Arbeidsutvalget i Hordaland SV. Dessuten fra noen
universitets- og lokallag av SV.
"Enkelte SV-lag sendte også Økonomisk stø~
tte fra slunkne lagskasser"(sitat fra SV's
egen Hvitbok)- tilsammen ca. 6000 kroner
fra SV på landsbasis.
Fra DNA og NKP mottok vi verken støtteuttalelse eller penger av noe slag (fra DNA
snarere tvertimot).
Vi mottok videre støtteerklæringer og
penger fra grupper av Soldatenes Interesseorganisasjon rundt om på moer og fort fra allmøter på yrkesskoler,sjukepleierskoler og sosialskoler og andre skoler, fra
YLI (Yrkesskoleelevenes og lærlingenesint-,
eresseorganisasjon) , fra Kunstneraksjonens
allmannamøte i Bergen, fra flere RØdt Kor
og fra Sosialistisk Kor, fra Anti-imperialistisk komite for 3.verden, fra Oktober
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Forlag - og fra en lang rekke mindre organisasjoner og lag.
Studentene vis:te ,:S.eg å utgjøre en vik:tig
del av· støttearbe.id'et. Våre representanter
som deltok • på ·. s.9ki"da~tt~tsmøtene som RØd
Front sto for i Studentersamfunnene,kom
igjen med minnerike opp.l evelser og mange
tusen kroner. · 'Streikestøttekomiteene ved
universitetene og høgskolene gjorde en imponerende innsats. I Oslo hadde de f.eks. en
hel aksjonsdag for streiken, der de samla
inn hele 2 4 0 00 kroner!
Ellers var vi positivt overrraska over
all den støtten vi __fik.k fra Kvinnefronten,
både fra Landsutvalget og fra Kvinnefrontgrupper over hele landet. Fra disse fikk
vi inn mange tusen kroner.
Spesielt bØr trekk.es fram Kvinnefronten
i Odda og Tyssedal. De samla inn 1600 kro~
ner, sendte støtteuttalelse - og organise~
rte loppemarked til inntekt for streiken
sammen med flere av konene våre.
Vedtatt på Kvinnefrontens medlemsmøte i Odda
og Tyssedal den 29,9 -76:
"Vi i Kvinnefronten gi~ v~r fGlle støtte
til den rettferdige kampen dere fører.
En seier i denne kampen vil være en seier
for hele arbeiderklassen. For å vinne
denne seieren, er det viktig og nødvendig
at kvinne og mann står sammen.
"Reis all kraft som klassen eier,
tvers igjennom lov til seier!"
Stå på, kamerater!
',;..
Medlemsmøtet sender kr. 1600 til de streikende.,..

I tillegg ·til disse organisasjonene
og en god del fler - fikk vi et uttall av
hilsener og beløp fra enkeltpersoner over
hele landet.
.
Vi vil trekke fram etpar eksempler:
- To som hadde jobba på Zinken tidligere·,
sendte en hilsen og garanterte hver for 100
kroner for hver uke streiken varte!
- Et bryllupspar i Bergen hadde sendt ut
beskjed om at bryllupsgjestene burde· ta med
seg bidrag t i l Zinken-streiken istedet for
andre bryllupsgaver.Resultat: 1000 kroner
til streiken! •

Om streikestøttekomiteenes innsats
SV's Hvitbok bruker mye plass på å sverte streikestøttekomiteene. Forfatterne har
ikke ett eneste godt ord å si om dem,sjØl
om de samla inn vel 200 000 kroner under
streiken.
SV's Hvitbok hevder bl.a. ·· på s.24,25 og
27:

Poenget er at støtte fra
disse komiteene aldri kan bli gitt på de streikendes premisser, men bare på AKP's.
Effekten av
«støttekomiteenes» virksomhet er derfor i stor 11:rad at
arbeiderne blir avhengige av dem, fordi dem( kamp
blir isolert og skjermet fra arbeiderklassen andre steder.
Påstanden om at arbeiderne ikke ville klare
«støttekomiteene», er altså en halv sannhet.

f) Str~iken ble isolert gjennom AKP's høgrøstede,
sekt~nske form for •støtte» gjennom «streikestØttekoID.Iteene» og deres landskonferanse som «tilfeldigvis"
skull.e. arra°:geres i Odda likevel. Dette ga gratis ammun1s1on til den borgerlige og sosialdemokratiske
presse.

Disse sitatene er typiske for SV's Hvitbok. Det blir ikke nevnt med-et eneste ord
hva streikestøttekomiteene i virkeligheten
sto for og gjorde.Ikke et '·eneste sant eksempel, bare en rekke urettferdige beskyldninger.
Denne hetsen må avvises - uansett fra
hvilket hold den kommer fra. Den er ikke
bare et angrep på en av våre viktigste stø~
ttekilder under streiken - den er i bunn og
grunn et angrep på sjølve streiken. Den
kommer nemlig uten tvil arbeidskjøperne tilgode.
Og det var derfor at den borgerlige og
sosialdemokrat_iske pressa så aktivt gikk
inn for å sverte streikestøttekomiteene
under streiken. Når SV's Hvitbok og Froyn,
faglig leder i SV, seinere har tydd til den
samme svertinga av streikestøttekomiteene,
da sier det sitt om SV-ledelsen.
I motstrid til dette, vedtok det
siste streikemøtet bl.a.:
"Strei.kestøttekomiteene har gjort en svær
innsats. Deres arbeid - og spesielt den
flotte landskonferansen for streikestøttearbeidet her i Odda den 10.oktober,gjør
at vi retter en særskilt takk til streikestøttekomiteene. De er en sikker støtte
for arbeidsfolk i kamp.
Vi bevilger kr. 500 til driften av
streikestøttebevegelsens Informasjonskontor."
Streikekomiteen sendte også ut en sær- ·
skilt takk og hilsen til streikestøttekomiteene etter at streiken var over.
, På streikekontoret hadde vi ei svær tavle med oversikt over all støtte som kom inn.
Her kunne enhver se hvor hovedtyngden av
pengene til streikekassa kom fra. Men påstanden i SV's Hvitbok om at vi underslo all
annen støtte enn fra streikestøttekomiteene,
er tatt ut av løse lu.fta. Også støtten fra
deler av SV fikk sin rettmessige plass ,
sjøl om den kanskje drukna litt i den totale oversikten.

De vel 100 streikestøttekomiteene (pluss
underkomiteer) var organisert over hele
landet - fra Kristiansand til Hammerfest,
fra Ålesund til Kongsvinger fi~ vi støtte.
Mange av de permanente streikestøttekomiteene sendte oss penger fra egne opparbeida Kampfond umiddelbart etter at streiken
brøyt ut - samtidig som de kunne garantere
for faste minimumsbeløp så lenge streiken
varte. Dette var en styrke for oss.
SV's Hvitbok tyr forøvrig til nok en
mistenkeliggjøring når-de hevder at streikestøttekomiteene pleide å operere med egen
konto. Men alle de innsamla midlene fra
komiteene blei sendt direkte t i l ·o ss.
Forøvrig reiste streikestøttekomiteene
parolen :STØTT 400 MANN - 200 000 I UKA,
da våre permitterte arbeidskamerater blei
nekta trygd.
Al!Ldette kaller altså SV' s Hvitbok for
"s.ekterisk form for "s.tØtte." ". •. Men denne
innsatsen fortjener honnør - ikke simpel
hets.

64

www.pdf-arkivet.no/streik/ (2022)

landskonferansen
for streikestøttearbeidet et høydepunkt under streiken c&-10.10,
Denne landskonferansen, arrangert av
Streikestøttebevegelsens Informasjonskontor
den 9.-10.oktober, var en stor mønstring av
framtredende streikestøtte-aktivister fra
hele landet •

-~O\l
t ~-l ~ E\\.~ ~-~~tt.·
;)IN~~!_

. ',.\:)~ \

\ ~- -J:..· .

På streikemøtet den 1.10 vedtok vi å
hilse konferansen velkommen til Odda:
"Vi som er i streik, veit kor avgjerande
solidaritet og aktivt streikestøttearbeid
over heile landet er fo~ siger eller nederlag,
Vi ser det difor som positivt at representantar frå streikestøttekomitear og
solidariske fagforeningar over heile
landet kjem saman og drøftar korleis
streikestøttearbeidet kan samordnas og
styrkas.
Dette er eit spørsmål som ikkje berre er
viktig for oss som no er i streik ved Zinken. Rask og effektiv økonomisk og mora ~
lsk støtte vil vere avgjerande ved alle
slike orbeidskonfliktar i framtida.
Streikemøtet ynskjer lukke til med
landskonferansen - og vi vil sjøl gjennom
representantar ta del ut frå våre røyns- ~ler."

Streikestøttekomiteenes effektive apparat ytte oss også stor hjelp på andre måter.
Gjennom Streikestøttebevegelsens Informasjonskontor og de lokale streikestø tte- .
komiteene fikk . vi spredd vår landsornfatt~
ende lØpeseddel i titusenvis av eksemplarer.
Samtidig trykte og spredde flere av de •
lokale komiteene våre uttalelser og vedtak
på streikemøtene.
SV's Hvitbok påstår at "Informasjonen om
streiken ble i stor grad monopolisert."
Men både SV og Ny Tid fikk tilsendt løpesedlene og uttalelsene våre - og kunne ha
gjort nøyaktig det samme som streikestøttekomiteene. Forskjellen var at SV ikke spredde materialet vårt i særlig omfang.

Solidaritetsmøtene i regi av streikestøttekomiteene var også av stor verdi. Vi
har bl.a. nevnt stormøtet i Oslo med over
1500 tilstede.
Det var en stor inspirasjon for de ·:av oss
som fikk komme ut og oppleve den fabelaktige støtten vi fikk på disse møtene. Vi
vokste på det. Vi nådde ut med hva streiken
dreidde seg om, og vi fikk rede på hvordan
støttearbeidet blei drevet. Vi fikk høre
om situasjonen rundt om på andre arbeidsplasser, der mange kjempa for det samme som
oss. Og vi fikk som regel overveldende med
pengestøtte tilbake til Odda.
Opplevelsene fra disse solidaritetsmøtene
blei trukket fram på streikemøtene når utsendingene korn til bake. Dette spredde Økt
entusiasme.
·
Men kanskje burde det vært satsa ennå
mer på samarrangement mellom fagforeninger
og streikestøttekomiteene - og at det blei
ordna med at de som kom fra streikekomiteen
fikk komme inn på spisebrakker eller foreningsmøter for å orientere om streiken.

På konferansen deltok 22 faglige tillitsmenn og representanter fra 54 streikes·tøttekorniteer. Flertalle~ av deltakerne var fagorganisert.

Blant deltakerne var tidligere medlemmer av
streikekomiteene ·i Sauda,for heismontø~ene
og ved Linjegods - og representanter for
Hammerverk-arbeiderne og de streikende ved
A/S Westkapp.
Varden Musikk-korps og RØdt Kor fra Bergen var også med og satte en spiss på hele
arrangementet.
I motstrid til de faktiske forholdene,
framstiller SV's Hvitbok landskonferansen
som et rent "AKP-arrangement" _, "med studenter og skolelever fra Oslo og Bergen":_

For å markere sine snevre partiinteresser enda tydeligere la de «streikestøttekomiteenes landskonferanse»
til Odda under streiken, med fakkeltog og fest. I. dette
deltok 150-200, hvorav ca. 10-15 var arbeidere fra
Odda. Resten var tilreisende i busser, fra Oslo og Bergen. Mer effektivt kan ikke motviljen mot streiken
bygges opp i lokalbefolkningen.
Enkelte har latt seg imponere over den ·organisatoriske effektivitet som AKP her la for dagen. På rekord_tid ble det arrangert en landskonferanse i Odda. Stedet
ble iiestemt etter at streiken var en realitet og lagt til
Odda med klar hensikt. Bare et parti med sosial hovedbasis mellom studenter og elever - dvs. folk som er
lett mobile - kan sette sine medlemmer i busser og
frakte dem langveis fra for å fylle ut i rekkene der hvor
det ikke er demonstranter nok fra før. Denne formen
for effektivitet har ingen basis i arbeiderklassen og viser
at partiets arbeidsstil er fremmed for klassen - ikke
minst i dagens situasjon med minimal politisk aktivitet.
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Konferansen starta med fakkeltog · lØrdag
kveld, der over 200 deltok - herav ca. halvparten fra Odda.

Etter konferansen fikk streikekomiteen
tilsendt et fint d ikt om streiken og konferansen fra en av deltakerne, Asbjørn Elden.
Elden er en eldre jernarbeider i Moss. Han
var tillitsmann i jern & metall og formann
i streikestøttekomiteen på stedet:

Hovedparolene for solidaritetsdemonstrasjonen var :
1. FULL STOTTE TIL DE STREIKENDE OG
PERMITTERTE ZINKEN-ARBEIDERNE!
2. DE STREIKENDE VISER VEG - KAMP MOT LONNS
KAMP MOT LONNSNEDSLAGET!
3. ENHET STREIKENDE - PERMITTERTE!
AVVIS ALLE SPLITTELSESFORSOK!
Deretter ble det arrangert et imp_irerende

festmøte i kinoen, som fortsatte utover
~velden i en stappfull fagforeningssal.
søndag var det innledninger og diskusjon
om hvordan støttearbeidet for streiken
kunne styrkes. Hensikten med konferansen
var nemlig at representantene --ikunne dra t i lbake til sine hjemsteder klar til Økt innsats.
Om streiken hadde fortsatt, ville denne
konferansen ha betydd mange steg videre i
støttearbeidet.

Streikestøttekonferanse i Odda, 1976
Det brenner to fakler i Odda
med halvgiftig, blålig skjær. ,
De forteller den onde sannhet
om hvem som har makta her.
Det brenner to fakler i Odda,
midt i en urnorsk dal
brenner to blå alterkjerter
for Wallenbergs kapital.
I kveld har vi fakler i Odda
med vannende, rødlig skjær.
Vi bar dem fra fjerne steder
til våre kamerater her.
Vi bar dem for _,itter å knytte
de avslitte troskapsband.
Igjen skal arbeiderne rekke
hverandre en ærlig hand.
As~jørn FJden, Moss

OPPROP FRA
KONFERANSEN
Konferansen ble avholdt 5Øft•
dag. Det var tre Innledninger. Ell
om sjøhe streiken fra drn avgil•
te fonnannen i avdelina 61, Hans
Sekse, en 0111. eierforholdene I
monopolkonsei-nel Nonink, og
en om strelkesløllearbeldet.

Konfennsen vedtok et opprop, der del blant annet heter:
<~Etter hvert som streiken har
utviklet seg har slaten pi en av.
slørende mlte slitt fram som et
redskap for borgerskapet. Da
bedriften gikk til permittering av
250 av de strefkende5 arbeidska•
merater, Qektet staten A utbetale
trygd for A sulle dem ul mol

streikeq.

Kjemisk

Forbund

\a mme.ri med lokale pamper. har
i løpet av streiken vist seg som
, a~ lin _streikebr,·tere. som bO'll,·
·r"ikapel "-' forlen gede arm i arbei•
·lcrklass,n.
· Hovediivtiiieii hu nok en gang
l rAdl fnm ,om en klasselov.
Kampet1 har derfor 1611 karakter
av en kainp for selve slreikeret"
ten. All delte har gitt streiken
omfattende perspektiver og betydning for hele arbeiderklassen.
De streikende pi ZI- stAr i
fn,msle rekke I klassekampen i·
Norge I dag. Deres kamp stiller
~algel Apent o& klart: Stølte 111
borgerskapet eller stalle til arbeiderklassen. Der fins del Ingen
mellomveg.
Slrelk er el effektiv! vApen , ·
men del stiller ogd store krav til
de streikende 5'vel som Ill andrt
arbeidsfolk,
fa o aniser!•
o
andre grupper.

Solidanlelen med
e sitt en e er slør, men skal
kampen vinne~ m6 denne stølltn
økes krahig. Dette er en utfor•
dring - Ikke minsl Ill alle !and-

els streikesleitekomiteer.
Kon:aiteene må i@ rnda breiere
uc 011 styrkr se~ Ol'Ranisatorisk
OJ! politisk. ll~I fins store. uutlø''l' krt"fter i ~rheh.lerldasst'n som
:na akli vi.wn·, OK ~n, Ill'-' nr~~n-

lsatorl* til komiteene. Slik vil
SSK-ene kunne fylle sine oppga-ver I denne streiken og styrke b~
redskapen til de kampene som
uvff(lell& •li følge».
«VI oppfordrer fagforeninger,
klubber og fagorganiserte til l
reise protester mot statens overgn,p mot de permlllerto . og gl
støtte til de streikende arbeidrrne.
Solidaritetsbevegelsen bør slllle parolen om klassesolidaritet ,
Avsløre fiendens høytlønnshels
ved 6 selte arbtidernes situasjon
opp mol superprofitter og be·
driftsledelsens luksus. Selle den-s
prat om « ro og godt samarbeid»
opp mol sjonglering 1ned arbridernes liv og helse, opp mol del
intttnasjonalt
konsernet
med
blod pA hendenr.
.
Vi ml gl i spissen for 6 vise at
d enne kampen er en vikti& del av
hele arbeiderklas~en5 kamp · mot
hardere ulb}·Uing og lønnsneds-lag. En kamp for de slreikend•
Zinken•arheiderne! Innfri kra•
vene til de perm itter1 e - still bl:'dril"t sledf l:i.t"n . shden o~ forburid("I 1i1 ans, ar! B,uu 111 -.1rl'ike.; lff tteko m itl',' n\1! »

Vi kan slå fast at streikestøttekomiteene ikke hørte til dem som satt på gjer~
det, kritiserte og venta på utfallet av
streiken.
De kasta seg aktivt ut i støttearbeidet
fra første stund. Deres oppgave var uten
tvil å spre vår informasjon og samle inn
penger ti l oss - og vi nne mest mulig støtte
for streiken ute blant folk over hele lan~
det.
svts Hvitbok påstår nærmest på våre vegne at vi blei avhengige
av streikestøttekomiteene. Noe slikt opplevde 'Vi aldri.
Dette er rent tullsnakk fra SV's side.
Komiteene prøvde aldri å øve noen innflytelse på vedtakene våre. De støtta oss
hele tida på våre egne vilkår.
SV's Hvitbok prøver v i dere å sette et
partipolitisk stempel ( ·AKP · ) på streikestøttekomiteene for derved å splitte og
svekke deres arbeid langs partipolitiske
skilleli njer.
Vi veit, både her fra Odda og fra reiser
rundt om i landet under streiken, a t det
deltok folk med forskjellige politiske oppfatninger i komiteenes innsamlingsarbeid.
De spør ikke etter part.i.boka - de spør
om du er villig til å være med og støtte en
streik·.
Vi vet at AKP(m-1) ikke la skjul på at
de deltok i streikestøttekomiteene •
Men dette kan da ikke være noe argument mot
streikestøttekomiteene eller mot AKP{m-1).
Istedet bur-0e SV's medlemmer og alle an
andre kaste kreftene inn i streikestøttekomiteene.
Arbeidere i streik spør ikke etter partitilhørighet før en tar imot støtte. All
støtte er like velkommen. Som en i streike~
komiteen engang uttalte: "Vi tar imot støtte fra fanden sjøl, om vi skulle få noe
fra den kanten."
\

SV's Hvitbok derimot bruker mye plass på
å få så mange som mulig til åta avstand fra
streikestøttekomiteene. Dette er i tråd med
uttalelser fra BjØrgulv Froyn, Berge Furre
og andre SV-leder - og oppslag i Ny Tid.
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Hadde vi som var i streik på Zinken,
fulgt SV's syn, burde vi ha frabedt oss
over 200 000 innsamla av streikes ,t øtt~om:-,
it~ene,og all annen hjelp "fra · d,en · kant-en. · ·
· Noe sli.Jet ville uten tvil ha svekka streiken betydelig.
Derfor ·legger SV' s syn på dj_sse komi.te-·
ene opp til sabotasje av streikestØttearbej.d.
.
Streikestøttekomiteene sto høgt i kurs ·
bJ ant oss som var' ute i strei.le på Zinken.
· Denne positive erfaringen er også i tråd
med hva andre arbeidere som har vært ute i
streik de siste åra, har uttalt.

Streikestøttekomiteene
og
'. fagbevegelsen
';-·~·

SV prøver å skape kunstige motsetninger
mellom streikestØttekomi.teenes virksomhet
og støtten vi fikk fra grunnplanet i fagbeveglesen. Vi mener derimot at begge deler
var nødvendige.
SV's Hvitbok påstår at komiteenes virk~
somhet isolerte og skjermet oss fra arbeiderklassen andre steder under streiken.
Med andre ord burde streikestøttekomiteene nedlegge sin virksomhet til fordel
for den faglige støtten, ifØlge SV.
Dette synet vil vi ta avstand fra.Det
splitter streikestøttearbeidet.
Det er nok mulig at all den usaklige hetsen mot streikestøttekomiteen fra borgerpressa,fra DNA og ikke minst fra SV-ledere,
har gjort endel arbeidere som ellers ville
ha støtta streiken, litt usikre.
I så fall gjelder det åta avstand fra
all hetsen - ikke ta avstand fra komiteene.
Forøvrig har vi en mistanke om at hetsen
mot streikestøttekomiteene og deres innsats
ofte blir brukt som ei unnskyldning for å
la være å støtte streiker.
De fagforeninger som virkelig ville støtte
oss, nølte ikke ett sekund pga. at stre_ikestøttekomi.teene også støtta streiken.
Situasjonen i fagbevegelsen idag er at
medlemmene på grunnplanet som oftest er solidarisk innstilt.'
Men det sitter mange såkalte·· llpropper"
på tillitsmannsplanet og i det faglige apparatet som hindrer at saklig informasjon
om streiker nar ut til medlemmene, som
nekter åta opp spørsmålet om støtte utifra formelle argumenter om tidsfrister ol.
- som aktivt g"år imot og hetser såkalte
"ulovlige" streiker - eller til og med går
inn for suspensjoner av medlemmer som reiser forslag om støtte til streiker.
Alt dette kjenner vi en rekke eksempler på
fra foreninger rundt om under Zinken-streiken.
Slike "propper" og klassesamarbeidere må
fjernes fra sine verv, og erstattes med
solidarisk innstilte tillitsmenn og ei aktiv fagforening.
Situasjonen er også den at under streiken
satt forbundsledelsen på et "s.treikefond"
på
mi.llioner, som blla. gikk til DNA's
valgkamp (125 000 til "Solidaritet-77") og
til "rentable investeringer".
Dessuten disponerte ikke vi forbundsbladet
"Fabrikkarbeideren" og kontaktnettet til LO
og forb ,u ndet.
.
Det · er ikke kjempende arbeidere - det er
våre motstandere som har makta og ledelsen
i fagbevegelsen idag.

så lenge fagbevegelsen som helhet
ikke er en kamp- og solidaritetsorganisa~
sjon, vil streikestøttekomiteene ha stor
betydning.
- ·
Når det bryter ut en arbei~skamp et
eller annet sted i landet, bØr aktivistene
på arbeidsplassene straks sette igang med
listeinnsamlinger, f.eks. på streikestøttekomiteene sine lister.
Samtidig må det reiseskrav om at gruppestyre,klubbstyre eller foreningsstyre
Samtidig må det re±ses krav om at gruppestyre, klubbstyre eller foreningsstyre organiserer listeinnsamling. Når dette kommer
igang, trekkes streikestøt.t ekomiteenes
lister tilbake.
Dette skjedde bl.a. på Zinken under bryggestreiken i Oslo sist vinter.
Om fagforeninga ikke stiller seg i spissen for innsamling, bØr aktivistene fortsette med sine lister.
Videre bØr det umiddelbart kreves medlemsmøte for å få vedtatt støtteuttalelse
og bevilgninger - og drøfte hvordan det
videre støttearbeidet bør organiseres.
Når det gjelder streikestøttearbeidet i
Norge, , har vi et Ønske: At det blir styrka
og samordna. At alarmberedskapen blir ennå
bedre, slik at støttearbeidet kan starte
opp på dagen når det bryter ut en streik.
Hele streikestøttebevegelsen må innst~
ille seg på stadig større oppgaver - på å
måtte støtte tusenvis, ja kanskje titusenvis av arbeidsfolk i streik.
Allerede under streiken på Zinken var dette
aktuelt, da arbeidere både ved Hydro og
Radionette var i ferd med å legge ned
arbeidet.
Vi vil derfor oppfordre fagorganiserte
om å arbeide ennå mer aktivt for å gjøre
foreninger, klubber og grupper til kamp- og
solidaritetsorganisasjoner.
Vi vil også oppfordre om at langt flere
fagorganiserte, husmødre,pensjonister, skoleelever, studenter og andre interesserte
slutter aktivt opp om streikestØttekomi.teene.

Forbundsledelsen gikk imot streiken
Vi kontakta ikke forbundsledelsen for vi gikk ut i streik.
Tvertimot avviste vi_innblanding fra forbundet.
Etpar andre fagforeninger innen Kjemisk - og SV's Hvitbok
har kritisert oss for dette vedtaket.
Men vi hadde ingen grunn til å ha tillit til forbundsledelsen,
utifra flere dårlige erfaringer. Vi kan bare nevne gå-sakte aksjonen
i 1970, EEC-kampen og forbundsledelsens rolle under andre
streiker.
'
Over lang tid har ledelsen i LO bygd opp et apparat i hele fag. bevegelsen for å sikre »arbeidsfreden» og knekke rulreidskamper.
LO- og forbundsledelsen har faktisk langt storre tillit innen
NAF og EAF enn hos mange av oss,
De gjor jobben for Zinken-ledelsen og NAF innen fagbevegelsen
når det kommer til stykket. Det skjedde f.eks. i forbindelse med
streiken , sit-down aksjonen og suspensjonene på Zinken etter
streiken.
De misbruker dessuten kontingenten vår, f.eks. ved å·bevilge
store summer til apparatet, til JA-til -EF og til DNA over hodene
på oss.
I forbundelse med streiken, visste vi at forbundsledelsen ville
gå imot »enhver tariffstridig handling» og forsoke seg etter av-
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taleverkrt . Dette visste vi var en nyttelos vei i vår sit uasjon ,
ettersom bedriften og NAF hadde avtaleverket p å sin side.
Dette ble klart bekrefta av forbundssekret.r Stoy len , som den
24,9 (to dager etter streiken) uttalte til Hardanger Folkeblad;
Hvilke pressmidler har man så hvis det ikke oppnås enighet
ad vanlig forhandlingsveg ved f.eks. uenighet om sa-avtaler ?
- I visse tilfeller har man voldgiftsmuligheten. Me.n generelt
sett kan man si at det eksisterer få pressmidler innenfor avtaleverket i så måte. •
Imidlertid var det en feil at vi ikke straks forlangte at forbundet
skulle åpne streikekassa etter at ~ gikk ut i st~eik.
At forbundet ikke sjal åpna streikekassa, var likevel en bekreftelse på at de sto for bedriftsledelsens in teres~er.
.
Seinere fortsatte de å sabotere og mot arbeide streiken og den
videre kampen.
Forbundsledelsen avviste det enstemmige kravet fra medlemsmotet i avd.61 om at forbundet måtte utbetale bidrag t il de permitterte inntil styresmaktene iJmvilga trygd. De begrunna denne
avvisningen med at en slik utbetaling ville vere brudd på
vedtektene. Vi vil spa rre: Hvilken paragraf i NKIF's vedtekter
hindret forbundsledelsen i å stotte sine egne medlemmer ?
» -

Cde']aurdt fc rrne1,n i
Kj em.isk . Han s i tter forøvria so f'l styremedle M i ÅSV, so m har intere s ser i p roduksjonen av alumin i umsflu8ri d p å linken .
Til h øgre Artr.ur S v e n sso n, nestforma n n i Nk I ~
Tl.1. venstrP. 1-L:~kcr;. !~ .

Internasjonal solidaritet
under streiken: PAC besøket<1.10,

--------·
i
I
• ·

I :-9rika~ør1ngsbm.- •
.
I ·
1

Azani• (Sør-

Represen~rer for Pan Africanist Congress
(PAC) er til stede og orienterer om forholdene
·og kampen mot den rasistiske und~kkin?Fagorganiserte og anti-fascister: MliJr FAAM i
Fagforeningssalen torsdag 7. oktober kl. 19,00:
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"Streikemøtet f or de streikende Zinkenarbeiderne hilser frigjøringskampen som
PAC leder i Azania. Kampen mot det
rasistiske apartheid-regimet har tatt
seg kraftig opp i det siste. Rettferdigheten er ikke sjølsagt for noen, den må
tilkjempes med de midler en rår over og
som fører fram.
Vi hilser PAC's representant velkommen
ti l Odda torsdag den 7. oktober, og vi
v i l oppfordre fol k om å møte fram på det
åpne møtet som felJesstyret arrangerer
i den forbindelse" •
Vårt håndslag til PAC korn også .til uttrykk ved utbetalinga av streikebidrag torsdag den 7. 10 •
Det blei her, p å init iativ fra streikekomiteen, samla inn over 800 kroner til
PAC , og flertallet av de streikende fant all
grunn til å markere solidariteten med
kjempende kamerater i Azania ved å avse
noen kroner av streikebidraget.
En del av oss fant også anledning til
å delta på solidaritetsmøtet om kvelden.
De to representantenes beretning om frigjøringskampen i Azania gjorde et sterkt
inntrykk på oss. Begge var veteraner i motstandsbevegelsen, PAC, helt siden starten
i 1959.
Vår streikekamp, og frigjøringskampen
som PAC går i spissen for, har klare fell~strekk. Det er en del av den kampen arbeidsfolk over hele verden fØrer mot imperialisme og utnytting og undertrykking. De to
PAC-representantene la vekt på at vår
streik hadde betydning for arbeidere i den
3. verden.
Formannen i streikekomiteen la fram vår
hilsen og overleverte pengene, som blei
svært godt mottatt.
Som vi var inne på i kapitlet om giganten Zinken, har Zinkens eiere sterke inter- '
esser i den 3. verden, bl . a. i det rasistiskesør-Afrika.
Zinkens direkte eier, Boliden, .har
interesser der ved Boliden Sala International. Og Wallenberg-imperiet ellers er
sterkt engasjert, med minst 9 datterselskaper, bl.a. Alfa Laval, Atlas Copco,
Asea, Elektrolux, Sandor , SKF. Disse 6
hadde i 1974 minst 5 000 ansatte, og omsatte for ca. 630 mill. kroner i sør-Afrika.

APENT

souoARITETSMm

I

På streikemøtet den 4.10. blei _det vedtatt en velkomsthilsen til de to frigjøringskjemperne fra PAC, Mfanasekaya
Gqobose og Vuyani Mngaza:

Pmgeinirsamling til PAC.
Arraag..: Fene.tyret for iml. 5,,4UJ;

1I

.
1I

I

·

·--------··
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Wallenberg-selskapene gjør fØlgende i
sør-Afrika:
- De lønner de svarte like over den offisielle sultegrensa, arbeiderne må ta opptil 10 timer overtid for å klare seg.
- De gir svarte 1/3 av de hvites lønn.
- De Øker forskjellen i lØnn mellom svart
og hvit.
- De forhandler ikke med svarte fagforeninger.

Zinkens eiere skyr ingen midler for å ,
sikre seg profitt, og utbytte arbeidsfol~.
I den 3. · verden tyr de til voldelige midler
for å beskytte sine inte·resser.

Zinkens eiere opererer i sør-Afrika
under beskyttelse av den fascistiske og
rasisteiske apartheid-regjeringa, og skummer på denne måten svære profitter ved hjelp
av Vorsters lønnspolitikk: kuler og bajonetter.

På årsmøtet i støperig.ruppa blei det
vedtatt en stØtteutta:j.else til PÅC. Denne
blei lagt fram og vedt'att også på årsmøtet
i hele avd. 61, med unntak av det siste
avsnittet. Det blei også beviiga kr.· 1 000
til PAC.
Men det siste avsnittet synes vi sjØl
var veldig viktig. De som gikk inn for å
stryke det, må ha vært redde for å "støte"
Zinken og Zinkens eiere:
"Zinkens eiere har direkte Økonomiske
int·eresser i sør-Afrika og støtter det
nåværende styret under Vorster mot de
afrikanske arbeidernes interesser.
Arbeidsfolk i Azania og på Zinken:
felles kamp mot felles fiende!".

PARTIENES INNSATS

jons- og eksklusjonskampanje i avd. 61.
Samtidig gav avisa Zinken-direktørene alle
de oppslag de måtte ønske.

(Fra en rapport fra en svensk LO- delegasjons besøk i sør-Afrika i 1975: "SydAfrika: svart arbetskraft-svenskt kapital")

Denne Hvitboka er sjølsagt ingen partipolitisk bok. De aller fleste som satt i
den tidligere streikekomiteen er partipoli
tisk uavhengige.
Likevel finner vi all grunn til å behandle partienes innsats under streiken,
dvs. de partiene som kaller seg arbeiderpartier.

Det Norske Arbeiderpartiet (DNA)
Vi har tidligere slått fast at DNAregjeringa bærer hovedansvaret for Kleppepakkene og kombioppgjøra. DNA-regjeringa
var altså medskyldig i vår . lønnsutvikling
i 1976 - dermed bakgrunnen for streiken.
For det andre hadde DNA-regjerin~a og de
lokale DNA-myndigheter det politiske hovedansvaret for at våre permitterte arbeidskamerater ikke fikk sin rettmessige trygd,
et politisk trekk retta mot streiken på
Zinken og hele streikeretten.
For det tredje utgjorde DNA i Odda/en
spydspiss
i de lokale forsøkene på å
undergrave og knekke streiken.
Dette skjedde gjennom deres representanter på Zinken, som var de første t i l , angripe streiken i avd. 61, som gjennomførte et vel regissert komplott mot streiken på medlemsmøtet den 1.10, og som stilte
seg i spissen for den politiske hetskampanja og suspensjonstruslene på slutten
av streiken og etter streiken.
Dette skjedde gjennom deres arbeidsplasskontakter på åndre bedrifter i Odda, som
aktivt s.predde usannheter og hets mot
streiken, og var blant de mest aktive i å
forhindre streikestøtte fra andre foreninger.
Dette skjedde gjennom DNA-ordføreren i kommunen, som rykka ut med en rekke anklager
mot streiken, og som i ett og alt stilte
seg på Zinken-ledelsens side.
Dette skjedde gjennom DNA's partiorgan her
i Odda, Hardanger Folkeblad. Avisa ventet
bare på det rette Øyeblikk til årette sine
politiske angrep mot hele streiken. Avisa
overgikk Aftenposten og Bergens Tidende i
usannheter og hets - og etter streiken prøvde den å legge grunnlaget for ei susperis-

Og etter streiken innkalte Odda herreds
Arbeiderparti til . Representantskapsmøte for
å samordne angrepene på streiken og alle
som sto på kamplinja i avd.61.

A

.

.

.,

Odda 'herreds Arbeiderparti :

Representantskapsrnøte i_ Odda herreds Arbeid~arti .
avholdes i· fagforeningssalen, · Rådhustilbygget torsdag
28. oktober 14- 18,00.
·
·

1. Norzinkkonflikten ·
2.' Diverse andre saker.
Alle medlemmer a~ DNA har ~edning til å møte. Representantskapet har møteplikt.
For styret: Malvin FJkemo,

Uttalelsen fra dette møtet, som m~ regnes som DNA's oppsummering av streiken,
trenger en kommentar fra vår side~
·
Sjelden får en demon~trert _tyde_l igere at
DNA støtter bedriftsledelsen, som når partiet oppsummerer Zi.nken-streiken på denne
måten.
· ·
Uttalelsen inneholder - ikke et eneste ord om
ledelsens provokasjon . med 0-tilbud, ikke
et eneste ord om de politiske oppsigelsene,
og truselbrevene tii alle oss 150. Ikke et
eneste ord som støtta retten til. trygd. Alt
dette godtar DNA med hud og hår. Dette
viser klart at DNA har gjort felles sak
med Zinken mot oss.
For det andre må DNA ty til usannheter
i sin sverting av streiken. Påstanden om
at vi "nektet å bøye seg for flertallet i
foreningen som stemte for at arbeidet
skulle gjenopptas, men fortsatte streiken",
blir gjentatt for minst 100. gang. Men den
blir ikke sannere av den grunn. DNA unnlater å nevne at vedtaket den 1.10 slo
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Odda herreds ArbeiØerparti ·om Norzink:konfHkten

Konflikten er et resultat .av·
en reaksjon.ær ,gruppes arbeid
I en uttalelse om Norzinkkonflikten maner Odda hen-eds
Arbeiderparti til kamp mot ekstremistgrupper som fonøker A
ødelegge både bedrifter og samfunn. Odda herreds Arbeiderparti går hardt ut mot AKP
(· .m-0 og deres reaksjon~
politikk som utelukkende har
det mAJ A skape sl mye kaQS og
uro. at det reder grunnen fur en
~volusjon.
~
Odda herreds Ari>eiderparti
- nøler ikke med 4 fordømme
marxist-leninisienes splittelsiestaktikk og opptralen i forbindelse med Norzink-konflikten, og retter samtidig en advarende pekefinger tif andre
fagforeninger og organisasjoner.
Kampen mot man:ist-leninistene ml fortsetæ OYer alt. Skal en
kunne opprettholde demokratiet i fagbevegelsen, er det nødvendig A kjempe for det, går det
fram av uttalelsen som vi gjengir
i sin helhet:

': De abjm~ vi har opplevet
ved vår stønæ atbeidsplass i
kommunen, Norzink, har ført til
opprivende tilstander for de til:!e
innbyggerne i Odda

::i::.

Grupper stlr mot grupper uhyggen øker og det vil ta lang
tid før en fir leget alle cs!r,.
Konflikten førte· til at det
AKP-dominerte styre trakk seg
etter nederlag i foreningen. .
Den streikende gruppe nektet
A bøye seg for llertatlet i fore•
ningen som stemte for at arbeidet skulle gjenopptas, og de
fartutte streiken.
I sluttfasen' ble forhandlingsutvalget ·valS( for A forsøke l
bringe orden i de kaotiske tilstaridene og den hatske stem- '
ni~gen som ble skapt. Dette utvalget fikk ingen •janse til A 1...., ·

sin

Ol)ffll'e.

~

Etter'-.t bedriften sa
3
ferieavl....,re, fikk Yi sit-downaksjonen uten at forhandlings•
utvalget ~vemodet var kootaktet, og som derfcir trakt seg tilbake.
.
. DeMe aksjonen er foreløbig
brakt il opphør.
Resultatet er en overopphetet
stemning. Foreningen er uten
styre. Reaksjonen utover hele
landet over det som skjer i Odda
er til øfede for en liten uansvarlig gruppe, men sjokkerende for
de aller fleste.

Vi ser pA den situasjonen som
er oppstått som en politisk aksjon fra en reaksjonær gruppe

pl yttente venstre fløy, som
under dekke av A fremme atbeidemes interesse, arbeider for
sine snevre politiske mAl, hvor
det.Askape misnøye og splittelse
på arbeidsplas,ene og i foreningen - i det hele tatt kaotiske
forhold, er Yirkemidler.
Norzink, Odda Smeltevm og

DNN aluminium danner fundamentene for Odda.gamfunnet.

Arbeidsplassene pA Eltrheim
står i fare. Hvis disse laellene
skal fA fort,ette sitt kyniske spill
kan også andre arbeidsplasser
stå i fare.
Dette kan ha de stønte
konsekvenser for hele· rirt
lokale samfunn. Det er DNA
som sammen med LO har ført
·vårt land &amover til den lin•
standard vi har idag. Dette konstruktive samarbeid ml fort•
sette.
Odda herreds Arbeiderparti
vil støtte opp om en fagforeningsledelse som er utgitt fm
llertallet av de fagorganiserte
ved Norzink, og som gir inn for
A følge arbeidslivets demokra·
tiske spillereøfer sammen mod
fasthet i sin faglige politikk.
Derfor ml våre kamerater i
fagforeningene møte fmm og ta
opp kampen for I sim stJrin,

over foreningens videre arbeid.
Derfor vil Yi pl -det politiske
plan aktivisere oss for A støtte
opp oni de fagorganiserte og
demokn!ti pl albeidsplassen.
Solidariteten ml gjenopprettes
og det ml gjenskapes et Øodl
miljø.
·
Vi har ikke bruk for utsendinger fra ekstremistgrupper
utenfor arbeiderbevegelsen som
har det siktepunkt l skape
uholdbare tilsta,ader pl våre arbei:lsplasser.

FaROrsani..rte nd Nonlnld
VI ll•tter eld llatall aom gu
Inn for l folp demoballllke
splBere1ler og lbpe et IOdt
mige pl uboldlplaaen,
VI vO ,ere med Tl
kan pl l olm 1111,e111,p1....;,. I
kommunen.

Men når arbeidsplasser står i fare eller
uttrykkelig fast at vi skulle begynne på
arbeidet på visse vilkår, vilkår som aldri
nedlegges her til lands, er det ikke arbeiblei oppfylt.
dere i streik som har skylda.
Årsaken er tvertimot at kapitalmaktas pokerPåstanden om at"vi fikk sit-downspili med arbeidsplassene ikke gir høy nok
aksjonen uten at forhandlingsutvalget ov:erhode var kontaktet", vitner enten om
profitt.
hukommelsestap eller bevisst lØ9!1.
Var det f.eks. arbeiderne ved Nitriden i
DNA -prøver a forklare, eller rettere
Tyssedal eller ved Odda Konfeksjon som var
bortforklare, årsaken til streiken med
årsaken til at disse bedriftene har vært
simpel politisk hets: "Konflikten var et
.trua med nedlegging? Nei, \ ?et var derimot
resultgt, av en reaksjonær gruppes arbeid,
arbeiderne som måtte reise \kampen for å
som utelukkende hadde som mål å skape så
beholde arbeidsplassene.
mye kaos og uro at det reder grunnen for en
revolusjon".
Dette retter seg direkte mot AKP(m-1), men
like mye mot all_e oss som var i streik.
Norges Kommunistiske Parti (NKP)
For faktum var jo at vi gikk så og si enstemmig ut i streik, og hadde overveldende
støtte fra resten av avd. 61. A påstå at
Vi mottok verken støtteuttalelser eller
dette var "splittelsesmakeri" er både
Økonomisk støtte fra NKP - verken fra parlatterlig og·en grov. hån mot .oss.
tilaget her i Odda eller fra sentralt hold.
Det samme gjelder uttalelsen om at "vi har
Men vi vil ikke bare forbigå dette i
ikke bruk for utsendinger fra ekstremisttaushet.
·
grupper,· utenfor arbeiderbevegelsen som har
Partiet kaller seg nemlig for et kommunistisk arbeiderparti. Men for et virkelig komdet siktepunkt å skape uholdbare tilmunistisk arbeiderparti burde det ha vært
stander på våre, arbeidsplasser":. Hva slags
en sjølsagt sak å støtte streiken fra førutsendinger er det her snakk om? Vi i
ste stund og kaste partiets krefter aktivt
streike-komiteen har i gjennomsnitt
inn i støttearbeidet. Men dette skjedde
jo~ba over 8 år på Zinken, og mange i støpikke.
,
eriet og hallen har jobba på Zinken i både
At NKPs faglige utvalg hadde ei notis i
20 og 30 år.
Friheten som oppfordra om solidarisk støtte
DNA hevder at det er de som står for
til de streikende og om at indre stridighetdemokratiet og solidariteten i fagbevegelsen, samtidig som partiets ledere, tillits- er i fagbevegelsen måtte legges bort i en
så alv~rlig situasjon, er ikke noe eksemmenn og avise~ undergraver enheten og solpel i så måte.
idariteten innen fagqevegelsen.
Det fins det en rekke eksempler på fra ZinDeres mangel på innsats står - i rak motken-streiken.
strid til hva NKP en gang har vært for
Argumentet om at vi som gikk til streik
arbeiderklassen. I 1930 blei f.ex. 6 medvar skyld i at "arbeidsplassene på Eitrheim
lemmer av NKP som var fagforeningstillitsstår i fare " , var det samme argumentet sorr
menn her i Odda ekskludert fra forbundsdirektørene på Zinken brukte·:,i et helsides
' ledelsen i Kjemisk. Grunnen var at de rakintervju i HF fem dager før.
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rygga fo~svarte . Strasbourg~rtesene, etter
å ha'. deltatt pa ··sJ{ieh-kongr.e:,s's ~n T Røde
Faglige Internasj,o nale. · ·: , ··
'
·
· Men partiet NKPs svik under Zinkensfreiken er idag ikke enestående. Vi
kjenner f.ex. til at·N~s organ .friheten
midt under Jøtul-streiken rykka ut med et .
førstesideoppslag som l.Ød: "I<'ast $tre.i kekomiteen" i DNA-tillitsmannen Svein'
Christiansens navn · (formann :C, -avd. l av
Oslo jern & metall).
Eorøvrig var NKB's medlemmer og sympat:i,.sø~er på Z.i,nken. og i Odda delt i synet på
streiken. Noen var imot streiken fra · fØ~ste
itund, noen var helt passive - og noen stø~
tta streiken aktivt og helhjerta. ·

Arbeidernes Kommunistparti
(marxist-leninistene)
AKP (m-1) var det eneste parti-et som
konsekvent støtta streiken, både i ord
og i handling.
',· I landsmålestokk gikk partiet på mange
områder i spissen for å styrke støttearbeidet. Her i Odda gav partiet oss hele
tida hjelp og råd på våre egne vilkår.
Vi mottok støtteuttalelser og penger
fra ei lang rekke lokallag av AKP(m-1)
rupdt om i landet - og fra partiets ungdomsorganisasjoner RØd Ungdom og Norges
Kommunistiske Studentforbund.
Vi vet at medlemmer og .sympatisører av
AKP(m-1) aktivt deltok i streikestøttekomiteene, og på mange arbeidsplasser gikk
i spissen for å reise støtteforslag til
streiken.
Men Bartiet gav også støtte på andre
måter.
De spredde aktivt Strasbourger-tesene. De
kom med en rekke råd og forslag for å styrke enheten i streiken, bl.a. forslaget om
å utbetale Økonomisk støtte til de permitterte fra streikekassa, om å organis~re
streiken gjennom faste grupper - og om at
hele avd. 61 måtte kreve at forbundet åpna
streikekassa for de permitterte inntil
myndighetene innrømma trygd.
Slike r~ viste seg gjennom streiken å være
viktige for å kunne drive st~eiken framover.
AKP(m-1) falt aldri streiken i ryggen,
eller kom med angrep etter at streiken var
over. Tvertimot forsvarte partiet gang på
gang streiken·· når den blei angrepet fra
ulikt hold. Dette skjedde både gjennom avisinnlegg, løpesedler , i Klas·s ekampen - og
på forskjellige møter.
AKP(m-1) gikk under streiken i spissen
for analysen om at det var et lite mindretall klassesvikere i fagforeninga som gjorde jobben for bedriften ved å gå i spissen
for å knekke streiken. Det blei videre slått
fast at dette lille mindretallet i hovedsak
sokna til DNA, SV og NKP.
I praksis fikk vi oppleve at denne analysen
var rett.
Og idag forstår vi bedre hvorfor DNA-,SVog. NKP-ledere på alle mulige måter prøver å
sverte dette partiet - og flere steder går
i spissen for, eller godtar at revolusjonære
arbeidere blir suspendert eller får sparken.
OM "KLASSEKAMPEN"
Klassekampen, avisa til AKP(m-1), fortjener hederlrg omtale for sin dekning av
streiken.

Avisa var et talerør for oss • Den gjengav
uten'· fq.rbehold alle vedtakene i -~treikekomi teen ·· og på streikemøtene. Og våre · to talsmenn fikk komme til orde slik vi ønska, for
a· kommentere utvilclinga i streiken sett fJ;a
vårt syn.
Avisa hadde daglig kdntakt med streikekomi~
teen, og vi fikk tilsendt gratis ,150 eksemplar av hvert n~et. _
Klassekampen 1 hådde dessuten med g'rundige
reportasjer om hele bakgrunnen for streiken
- og forsvarte · oss hele tida •
Mens borgeravisene s~ekulerte 1 trygde-saka,
reiste Klassekampen ei oppfordring om å protestere mot hele trygdetjuveriet.
Avis.a var videre et aktivt bindeledd mellom
oss som var ' i streik og store deler av den
landsomfattende støttebevegelsen •. Den reiste f.eks. paroler og målsettinger for innsamlingsarbeidet: "500 treng pengestøtte
raskt" og ·" Zinken: 200 000 i uka må til ".
Klassekampen skrev om virksomheten til "arbeideraristokratene" . i avd.61 som gikk i
spissen for å knekke streiken innenfra.
Og ikke minst hadde avisa med egne undersøkelser om Zinkens Økonomi og eierforhold.
Den største svakheten med Klassekampen
under streiken var 'faktisk at den ennå ikke
var blitt dagsavis.
Derfor var det naturlig at streikekomiteens to talsmenn holdt appe-ller på kampanjemøtet for dagsavisa Klassekampen her i
Odda.
.
Sjølsagt er det også idag mye uenigheter
om hva som står i Kl~ssekampen arbeiderne i
støperiet og hallen imellom.
Men gjennom streiken har mange av oss skjØnt_
at Klassekampen er ei avis som har stilt seg
på vår side.

Var streiken en «AKP-streik»?
Både ~nder o~ etter st~eiken blei det
fra forskjellig hold påstått at det hele
var en "AKP-streik".
Det blei hevda at "AKP hadde lagt opp hele
streiken" , "AKP manipulerte de streiker:ide"
osv. osv.
Som vi har vist tidligere, blei slike påstander fremma både av bedriftsledelse·n ,
av Aftenposten og lignende hØyre-organ, av
enkelte faglige tillitsmenn - og ikke minst
av DNA og Hardanger Folkeblad.
Flere påstander fra Ny Tid, Finn Handegård
og John Andersson ( begge SV-ledere) og fra
SV' s Hvitbok er i samme gata.
Slike påstander er vel kjente i forbindelse med arbeidskamper de siste åra. Men
uansett hvor mange ganger de har blitt gjentatt, blir de ikke mer sanne av den grunn.
Like etter at streiken var over, rykkå
SV-organet Ny Tid ( 15.10 -76) ut med fØlgende hovedoppslag om streiken (utdrag):

AKP-provokasjoner
nok er,· gang
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Ingen hemninger i
splittelsesmakeriet:
·: .grunnleggende prinsipp er soll-

AKP-eme li• llllle vist IIOllft darltet . mellom arbeidere med
hemninger I ang........,. pl de .ulik Ideologisk oppfatning og
•....--

grupperingene pl venstresiden
I norsll politikk under konnlk•
,ten pl NorZlnk I Odda. NJ Tid
viser Ill at AKPs hovedmllsetting llllle har vært ·1 kJempe lor
de streikendes. refflenllge
krav, mlin I lramslllle SV-øre
som •borgersllapets agenter,,.
Dette 1pllttelsamakerlet
I

ungarer reak1Jonmrt I og med
at de streikende bllr latt opp
mot hverandre, 11111111 bedrtlllledelsen skummer fløten av
dine provokuJonene.

forskjellig partitilknytning, mett.
felles · krav til de samme -ar'
beldsly_øpere.
· •.
oenno, iøpeøeddelen bekrefter
det bildet Odda-folk etter hvert
må ha har tegnet seg av AKPs
Innsats l konfllkten på Norzink. ·
Det vesentlige for AKP har Ikke
vært å føre kampen fram til
seler, men å fremme egne partlegoløtlske Interesser. I så
_!!!~til er den nå kastede fagforenlngaformann Hans Sekses aobbeltsplll avslørende,

De streikende vet selv at sv·
og. SV-ere .l andre fagforeninger
«De streikende Zlnken-arbel- har vært blant de viktigste driv,
deme fører en rettferdig og mo- kreftene for å støtte kampen
dlg kamp. Helt fra_fønte stund l)åde polltløk og økonomisk, og
har AKP(m-1) støtta streiken på ' at AKPs reaksjonære angrep ,
de streikendes egne premisser. faller på sin egen urimelighet. ; .
Fra
streikestøttekomiteene, For å altere hva , Hardanger ..,
fagforeninger og arbeld·øfolk I Folkeblad» (DNA) akrev ·tl"edag.'
hele Norge mottar de I økende 8. okt. - altså den samme .da;
omfang politisk og økon.omlsk gen som det viktige møtet I avstøtte. Dette viser at klassesol!- deling 81: «Rådløysa må vera
darlteten I Norge er levende.
stor mellom marxlst-lenlnlstane
Mot seg har de streikende en · for tlda. Truleg held del på å
sterk og stor fiende - staten, missa grepet på avdeling_81. Og
monopolkapitalen, DNA-lede)- så stort er vonbrotet at del slår I
sen, forbunds- og LO-ledelsen ....: auøt og I vest - lkkje minst mot
og I tillegg til disse en fiende alne eigne arbeidskamerater på
som ofte er svært vanø,kelig å Zlnken. Men det kan del fagor_avsløre, nemlig et Ute mindre- ganlserte sjå sjølv.•
tall I fagforeningen, som bestAr
Det er Ikke noe nytt at AKP I
av korrupte klasseaamarbelde- enhver streik eller front, som
re I DNA/SV og NKP. Helt fra man er I-ferd med å miste konstreikeforberedelsene har de • trollen over, går til frontalanunder dekket av •VI støtter•, grep på kamerater som pl et
forsøkt med forskjellig taktikk l saklig grunnlag har prøvd l
hindre streiken, og fl de strei- komme fram til en felles pollkende tilbake ttl arbeidet. De tikk med m-1-eme. Dette baigJør bedriftsledelsens Jobb I fag- ogsl skjedd under konfllkten pl
forenln,ga. De er borgeJ'llkapetø Zlnken.· Kampen mot den komagenter.»
blnerte oppgJørsformen og mot
Dette utdraget er· hentet fra en bedriftsledelse som mener at
en løpeseddel Odda og Tyssedal «arbeldeme har en god nok lønp
AKP(m-1) delte ut I Odda da- som den er» er kommet I andre
gen før det vlktlge fagforenings- rekke - Istedet har den politimøtet I avdeling 81 forrige fre• ·•ke kampen mot arbeidere me,~
dag, der et flertall av medlem- en annen politisk oppfatning enn
mene , ba de streikende gå til- den marxist-leninistiske blitt
bake til arbeidet.
prioritert. Odda-arbeldeme har
Som. en· ser. har en Ikke hatt gjennom denne konfllkten fltt
noen hemninger når det gjelder en lekse I AKPs reaksJonære
å sette ·de , streikende opp mot framtreden, hvilket blant alinet
hverandre. For en fagorganisert førte til at den tldllsere meget
med vanlig sunt vett vil det . anerkjente
fagfor•
være en uhyrlighet å komme ·enlngsformannen Hans Sekse
med direkte angrep på arbeids- mltte ta sin hatt og gå fra forkamerater I streik, der et enlngs•tyret.
Og
de
som
skummer fløten av AKPs øputtelseømakerl er bedrlftøledelsen.

Streikekomiteen reagerte kontant mot dette oppslaget. Den 18.10 vedtok Vi en uttalelse mot skriveriene i Ny Tid.
Men dette svaret fra oss blei aldri tatt
inn i Ny Tid, trass i flere oppfordringer.

ning av en del viktige _forhold under streiken, trengs det en

kommentar til oppslaget. Det Ny Tid angriper AKP for er å
uten hemninger sette de streikende opp mot hverandre. Dette
skal ha skjedd ved at AKP i Odda og Tyssedal har delt ut en
løpeseddel som bl.a. sier: et lite mindretall av avd. 61, som be. står av korrupte klassesamarbeidere i DNA/SV og NKP.
På det siste streikemøtet den 11.10, vedtok de _streikende en
uttalelse mot 5 stemmer som bl.a. slår fast følgende: Men bedriftsledelsen og staten har ikke stått alene i dette spillet. Forbundsledelsen og et lite mindretall av lokale pamper - såkalte
arbeiderledere - har vært deres håndgagne menn. En liten
klikk klassesvikere har hatt til oppgave å knekke streiken innenfra. De har prøvd å skape det inntrykk at vi i streik sto ansvarlig for bedriftsledelsens og statens sjonglering med de permitterte.»
Forskjellen på uttalelsen fra streikemøtet og AKPs løpeseddel på dette punkt er at AKP plasserer klassesvikerne i
avd. 61 der de faktisk hører hjemme, i DNA, SV og NKP.
Ny Tid må nå skjønne at det under denne streiken har vært
krefter blant de streikende og i avd. 61 som aktivt har motarbeidet streiken og dermed tjent Zinken-ledelsens interesser.
Enheten blant de streikende er skapt på tross av - og ikamp
mot - disse klassesamarbeiderne i avd. 61.
Ny Tid må skjønne at det er disse klassesvikerne som setter
de streikende opp mot hverandre, som fører dobbeltspill, som
hindrer solidaritet og støtte - og ikke AKP, slik de i Ny Tid
påstår.
Det er videre et påviselig faktum at flere framtredende SVtillitsmenn på Zinken, sammen med DNA-folk og et par NKPmedlemmer har motarbeidet streiken i avd. 61.
Støtter Ny Tid seg til disse partHellene - eller vil Ny Tid
slutte seg til alle som støtta streiken vilkårsløst'!
Mens SV i Odda og på Zinken åpent har vært delt i to når det
gjelder støtte til streiken - har AJU>(m-1) vært det eneste partiet som fullt og helt og vilkårsløst har støttet streiken.
Når Ny Tid påstår at for AKP og Klassekampen har hovedpoenget verken vært å føre streiken fram til seier eller å støtte
kampen mot den steile bedriftsledelsen, vil vi betegne dette
som ondsinnet partiløgn.
Dette er et angrep på en av våre viktigste støtter på våre
egne vilkår - og dette tjener ikke streiken. Det er også et hardt slag mot den avisa som faktisk har gitt den fyldigste og mest
redelige framstilling av hele streiken og som har vært til stor
hjelp i støttearbeidet rundt om i landet. Hovedfeilen med
Klassekampen under streiken var faktisk at den ikke kom ut
hverdag.
Ny Tid påstår videre at «de streikende vet selv at AKPs
reaksjonære angrep faller på sin egen urimelighet». Dette vil
streikekomiteen be Ny Tid trekke tilbake. Dette har aldri de
streikende eller streikekomiteen uttalt - den eneste kilden Ny
Tid oppgir er et sitat fra Hardanger Folkeblad (DNA) - ei av
de mest arbeiderfiendtlige aviser under streiken. Ny Tid
bryter med presseskikk og folkeskikk når avisa uttaler seg på
vegne av de streikende - uten noe grunnlag i virkeligheten.
I samme gate påstår Ny Tid: «Odda-arbeiderne har gjennom denne streiken fått en· 1ekse i AKPs reaksjonære frem-

Vårt svar til Ny Tid lØd:

«Streikekomiteen for de streikende Zinken-arbeiderne har
drøfta Ny Tids oppslag om «AKP-provokasjoner» under
streiken.
Streikekomiteen er en gruppe på 19 mann, valgt under tillit
fra de streikende og sammensatt på tvers av politiske skillelinjer. Vår oppgave har vært å lede og organisere streiken
fram til en seier. Vi har alle gjort viktige erfaringer om den
faglige/politiske kampen - om hvem som har støttet oss og
hvem som har motarbeida oss - og om partiers innsats under
streiken.
Ettersom oppslaget i Ny Tid ikke bare er et svært usaklig
angrep på AKP(m-1) som parti, men også en grov forvreng-
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HB e-9·11
AV J!\N ,Q~AVDAL
-le Norzinkstreiken planlagt
AKP (m-l)s sommerleir på
Herdla i fjor?
Odda SV påstår dette, og de
gjør det i el hefte partiet har gitt ul
om Norzinkstreiken. Del heter i
SVs streikeanal~se: •· •• de eventuelle streikeforberedelsene til høstens lokale lønnsoppgjør har bare funnet sted i fagforeningsfor.1

·mannens (Hans Sekses) eget hode
og på AKP \m-l)s sommerleir på
Herdla.•
Den sisie del av påstanden har
SV fra kilder som de av hensyn til
vedkommendes personlige sikkerhet ikke kan røpe, heter det.
SVs påstand er oppsiktsvekkende nok. men like .oppsiktsvekkende er det at AKP ikke har
reagert på den ennå. Ellers pleier
jo ikke det partiet være sein med
sine reaksjoner.

I det heie tatt er SVs oppsum- ikke AKP i forbindehc med Nl)rmering og analyse av Norzink- · zink.!.treiken. men det
om
streiken i stor grad preget av ikke ·partiet . har oven 1irdert
AKPs rolle i kontli.kten. Det slås dem. Det er vanskelig a ,~j,,onr
fast ·at en jus-student var plassert at det som ; kjedJe un.kr ~;0,i streikekomiteen og det blir på-. zinkkonflikten, og 11:t;,lk·t av
stått at AKPs· intensjoner medl den. skulle ha }kjedJ ::.lL~i. J,,t
streiken ikke forst t~ fremst varå. var planlagt. En dd pa , 1.111Ll"r
hjelpe arbeiderne til bedre for- om AKP, rolle virker m"d, r~hold . Intensjonene var å fl split- spekt å melde en smule ,okt. •
tel fagforeningen av rene partiegoistiske hensyn, ifølge SV.
,:. Ove, tft •!sta alde
2___
SV undervurderer ihvertfall .

'M"

!

treden, hvilket bl.a. førte til at den tidligere meget anerkjente
formann Hans Sekse måtte ta sin hatt og gå fra forenings•
styret. Som et svar på denne «leksa» fra Ny Tid vil streikekomit.een gjengi følgende uttalelse fra streikemøtet den 11.10.:
«Vi vil og få uttrykke fir takk og tillit til flertallet i det avgåtte styret i avd. 81, med fagforeningsformann Hans Sekse i
spissen. De har konsekvent stått skulder ved skulder med oss.
I kontrast til deres rakryggete holdning, blir det sittende forhandlingsutvalget nærmest en karikatur. Når det skal være
ekstraordinært årsmøte i avd. 81 bør vi vite hvem vi skal
velge.»

Streikekomiteen er enig med Ny Tid om følgende: En splittet
arbeiderklasse er en svekket arbeiderklasse. Det er en
provokasjon fra Ny Tid å regne AKP som splittelsesmakere.
Dette er skriverier på VG-nivå.
Under en streik må vi ha øynene åpne for klassevikere innen
våre egne rekker som vil dolke oss i ryggen i avgjørende øyeblikk. Streikekomiteen på Zinken har vært for lite på vakt mot
disse, nettopp fordi de har kalt seg «sosiaister» og «kommunister».

Likevel følger SV 1 s Hvitbok opp med hetsen om AKP(m-1) og streiken.

Men · for det første er det et faktum at
ikke minst AKP{m-1) sjøl har tatt kraftig
avstand fra at streiken blei stempla som en
"AKP-streik".
Den 24.11 skreiv f.eks. AKP(m~i) i Odda
og Tyssedal bl.a. følgende i HF:

I SV-heftet heter det bl.a:
"AKP forsøker nå å skyve ansvaret for
streikens utvikling fra seg".(s.9)
"Partiets interesser hadde forrang framfor arbeidernes." (s. 23)
"En vellykke_t streik for arbeiderne ville være mislykket for AKP." (s. 26)
"Bedriftens interesse av streiken allierte den automatisk med det streikekåte
AKP mot arbeiderne." (s. 27)
Slike påstander rimer svært dårlig med
den helhjerta og uegennyttige innsatsen vi
opplevde fra AKP-hold under streiken.
Den siste påstanden o~ alliansen mellom
bedriften og AKP mot arbeiderne på Zinken,
er fullstendig latterlig.
Bedriftsledelsen gikk jo til harde angrep
mot hele streiken - ~ spesielt mot AKP(m-1)
og folk som støtter partiet.

Streikekomiteen den 18.10.76.»

"Streik for streikens egen skyld - AKP
har skylda: Dette er deres gjennomgangsmelodi idag.
Når hele koret fra direktør von Krogh og
Aftenposten via DNA til Handegård og Ny
Tid synger på denne melodien - igjen og
igjen - er det klart at endel folk lar
seg rive med, uansett hvor usann og utspekulert teksten er.
Dette er blitt en av borgerskapets kampmelodier i arbeidskonflikter - med endel
DNA-, SV- og NKP-tillitsmenn som samarbeidsvillige vokalister.
Men denne anti-kommunismen er ikke ny.
Den har i ( iårtider vært et forsøk på å
splitte enheten blant arbeidsfolk i kamp
- og et forsøk på å knuse all opposisjon
og kampvilje :i.,. fagbevegelsen , ikke bare
kommunistene."

Videre hevder SV_' s Hvitbok bl. a:
"Hardanger Folkeblad sørger den 8.10 for
å offentliggjøre utdrag av intervjuet
med Hans Sekse i "Klassekampen" i et
stort oppslag. Slik sett var her ingen
stor motsetning mellom AKP og DNA-avis·
en." (s. 9)
"AKP og DNA understøtter hverandre og
drar . gjensidig nytte av hverandre.
Derfor er DNA levende interessert i å
få satt et AKP-stempel på enhver streik
-: noe AKP ikke beklager." (s.25)

For det andre sto DNA og AKP(m-1) for
det stikk motsatte under streiken.
DNA motarbeidet streiken og Ønska den nederlag. AKP(m-1) støttet streiken vilkårsløst
og ønska den seier.
Dette har ingenting med å "understøtte
og dra gjensidig nytte av hverandre" å
gjøre.
Under en streik er det snakk om å velge side.
Og som vi har vist gjennom eksempler tidligere, understøttet DNA bedri~tens inter73
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esser - mens AKP(m-1) under-støttet streiken og arbeidernes interesser.
For det tr~dje · virker det som om SV-ledelsen også er levende interessert i å få
satt ' et AKP-stempel på streiken, slik som
DNA.
Vi vil på det skarpeste ta avstand fra
alle påstander om at streiken var en såkalt "AKP-streik".
Disse hysteriske oppslag op AKP faller på sin egen urimelighet.

Sosialistisk Venstreparti (SV)
I SV-avisa Ny Tid av 15.10 -76 het det bl.a:
noe· streikende vet selv at SV og SV'ere

i

·andre foreninger har vært blant de viktigste drivkreftene for å støtte kampen,
både politisk og Økonomisk."
Dette var en ganske fantastisk påstand.
Her uttalte Ny Tid seg nok engang helt fritt
på vegne av oss som var i streik.

Men vi må ærlig innrømme at verken vi som
satt i streikekomiteen eller andre som var
ute i streik merka så mye til denne påståtte
s~t~n f ~ ~ .
·
Det var vel heller slik at SV var (og er)
svært delt i synet på streiken.
Uten tvil fantes det en del medlemmer
i SV . som,i motsetning til ledelsen, kastet
seg helhjertet inn i støttearbeidet, og
har forsvart streiken hele tida.
Rett nok mottok vi en del støtteerklæringer fra ledelsen i SV i første halvdel av
streiken, bl.a. fra Hovedstyret, fra AU i
Hordaland og fra Odda SV , , og fra Ny Tid.
De som har kommet med påstandene om at
Vi var takknemlig for disse erklæringenef
AKP(m-1) manipulerte oss inn i en konflikt,
og trodde at de var ærlig ment.
hevder egentlig at iSO mann blei lurt ut i
Men mer hØrte vi ikke fra den kanten når det
streik, mot sin vilje. Med andre ord at vi
virkelig røyna på.
var en flokk sauer som lot oss lede blindt.
Og etter streiken kom SV-ledere, Ny Tid og
Derfor er disse påstandene en grov hån
SV's egen Hvitbok med klare angrep på hele
streiken.
mot alle som gikk inn for streiken, og vår
Derfor sitter vi igjen med en klar opp~
sjølstendige dømmekraft.
fatning av at disse uforpliktende uttalelDe er også et grovt politisk angrep mot
det eneste partiet som konsekvent støtta oss. sene fra ledelsen i SV i Oslo, i Hordaland
og i Odda hadde til hensikt å være skalkeVi mener at det er riktig å forsvare
skjul:
dvs. å gi inntrykk av støtte i ord
AKP(m-l}s innsats under streiken. De fortjfor å ha ryggen fri for å kunne komme med
ener vår honnør, fordi de støtta oss og hele
angrep seinere. Dessuten gjaldt det å gartida forsvarte streiken.
dere seg mot å miste opP,slutning dersom
Skriver vi dette fordi vi er medlemmer
streiken hadde ført fram til seier.
av AKP (m-1) , vil noen kanskje spørre. ,,
Nei, langtifra. De allet fles te av oss ·s 'om
~nder streiken talte SV med to tunger, som indianerne
satt i streikekomiteen, har ingen partipleide å uttrykke det.
politisk tilknytning. Mange av oss er uenig
eller. usikker på AKP(m-1) sin politikk på
For det andre: Hva bidro de mange hundre
andre områder.
SV-ti·lli tsmenn i fagforeninger, samorganisaFør trodde de fleste av . oss på anklager vi
sjoner og helt oppe i forbundsledelsen med
hadde hørt mot dette partiet.
under streiken. Gikk de i spissen for å
Men gjennom streiken lærte vi at partiet
reise forslag om støtteuttalelser, bevilgvar til å stole på når det virkelig gjaldt.
ninger og innsamlingsaksjoner i fagbevegelDe medlemmene vi var i kontakt med, oppsen? Eller gjorde de i all hovedsak like
levde vi som uselviske folk som satte seilite for streiken som deres kollegaer i
er for streiken over sine egne private intDNA? Og hvor var SV når aktivistene i
eresser ( f.eks. Hans Sekse ).
streikestøttekomiteene satte igang sin fantastiske innsamlingskampanje?
AKP(m-1) viste seg på flere områder under
Etter det vi fikk rede på under streiken,
streiken som et virkelig arbeiderparti i motsetning til visse ahdre partier.
er det ingen som helst grunn for SV som et
landsomfattende parti og for de fleste SVGjennom streiken ( og etterpå) har vi
tillitsmenn rundt om i landet å slå seg på
lært at hetskampanjen mot AKP(m-1) blei satt brystet over å "ha vært blant de viktigste
i verk av ulike motstandere
av streiken drivkreftene for å støtte kampen, både
samtidig som de lot bedriftsledelsen gå fri. politisk og Økonomisk" - sjØl om det fantes
· Hensiktenvar klar: Å prøve å splitte en- hederlige unntak.
heten mellom oss som var ute i streik langs
Under streiken var det aktiv innsats og
partipolitiske skillelinjer. Å svekke stø~
penger
som telte - ikke vakre, ulne og uttearbeidet - og å få oss til åta avstand
forpliktende
ord.
fra støtten fra AKP(m-1) • Og å prøve å
SV's økonomiske støtte til streiken var
knuse all virkelig opposisjon på Zinken,
svak - det forteller til og med SV's Hvitbok:
ikke b~re AKP(m-1).
"Enkelte SV-lag sendte (også) Økonomisk
støtte fra slunkne lagskasser" (s. 26)
Men dette har ikke l:lkJces streikens motstandere.
Men vi satte pris på hver krone vi fikk
inn. Fra enkelte lokallag, studentlag og
fra to fylkeslag av SV, mottok vi tilsammen
vel 6000 kroner ( eller i underkant av 2 %
av den totale pengestøtten).

Faktum var at vi var 150 mann som gikk
enhetlig ut i streik, støttet av et overveldende flertall i fagforeninga.
t Vi reiste kampen mot null-tilbudet, mot
lønnsnedslag, mot følgene av kombi-oppgjøret. Hele streiken skjedde på våre egne
vilkår, etter demokratiske diskusjoner og
vedtak.
Vi lot oss aldri "manipulere av AKP".
AKP('m-1) gav oss hele tida full støtte; men·
partiet prøvde aldri å diktere oss noe som
helst. støtten skjedde hele tida på våre
egne vilkår - og dette bidro til å styrke
streiken, ikke svekke eller splitte den.
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Hva bidro Odda SV med før, under
og etter streiken?
Siden SV har gitt ei Hvitbok, finner vi
grunn til å gå litt nærmere inn på hva Odda
sv: har stått for i forb.:j.ndelse med s ·treiken.
·
En av våre arbeidskamerater som meldte
seg ut av Odda SV under streiken, var BjØrn
Kindern.
i et intervju med Klassekampen den 23.5 i
år fortalte han hvordan Odda SV sveik streiken.
Opplysningene hans har ikke blitt imøtegått
av SV. De er tvertimot blitt bekrefta av
andre som gikk ut av Odda SV samtidig med
Kindern, bl.a. tre av . oss som satt i streikekomiteen.
Klassekam_pe~ 23. 5 -77
Klassekampen har snakket skulle snart vise seg at en rekke
medlemmer i Odda SV sto for de
med den tidligere SVereh samme synspunktene som de to.
e1· ørn Ki ndem om den såkalte
Odda SV tok heller aldri avstand
fra Innholdet I dette Innlegget,
«hvitboka» til SV om streiken verken Internt, eller offisielt .I
ved NORZINK i Odda i fjor av;!~n:~ til stede pået møte der
høst. Han tar skarpt avstand fire ledende medlemmer av Odfra den og forteller sannheten da SV og en journalistfra Ny Tid
deltok . Redaktøren I Hardanger
om SVs rolle under streiken. .
Folkeblad ringte mens vi satt
·
· der og fortalte at han da akkurat
Htan .Jr b el'd er SOm Stripper
I
hadde mottatt innlegget underelektrolysehaTlen .. på - linken, ,tegnet «medlemmer av Odda
der han har arbeidet i 8 år. SV» som tok avstand fra SVstøtten. De to som hadde forHan har tidligere vært r:nange fattet støtten sa da med en gang
år til sjøs. Han var miljøvern- at det var galt at de hadde sendt
støtteuttalelsen, og at de !Stedet
tillitsmann i styret i avd. 61 burde ha ventet og sett hvordan
under streiken, og ble valgt inn

på SV-liste for
75 he f

kommunevalget
han
m
,
~ un_ge_rer
SO
uavhengig sosrahst etter at han
meldte
av SV under.
.
.

seg uC

streiken. Stre1kekom1teen fra
streiken kommer forøvrig snart
ut med en virkelig «hvitbok»
som oppsummerer st rei"k en og
som imøtegår den såkalte
«hvitboka» til SV.

folkeopinionen sWte seg. De to
tok ansvaret på seg for at støtten
var sendt og beklaget det. Dette
er et faktum og en påstand som
jeg står på. Jegvetatdetersant
og har fortalt det til arbeidskameratene
mine. De vil
muligens benekte det når de får
det slengt I trynet nå, det gjør
det Ikke mindre sant ·av den
grunn.

- Hva skjedde så på medlem -'
smøte i Odd.a SV rett etterY

_· For mitt vedkommende endte møtet med at Jeg og noen andre forlot møtet I protest. Det
- SV påstår i •hvUboka" si at begynte med at et SV-medlem
en av grunnene til at streiken som er Wlltstnann I Elektrikerikke førte til umiddelbar seier, . foreningen på Zlnken gikk
var at streike" var for dårUg skarpt ut mot streiken. Denne
planlagt. Det kan jo da være ar· elektrikerforeninga hadde rett
tig å høre med deg som var før gått åpent ut mot streiken
medlem av SV på den tida, om sammen med en del andre funkSV sjøl gjorde · noe for å sjonærforenlnger ved Zlnken. '
planlegge den lokale kampen Jeg forsøkte å ta til motmæle,
mot kombi-oppgjøret og reise men ble klubbet ned tre ganger.
lokale krav for at intensjonene i - Jeg syntes det var helt fanKleppe·pakka med lokal lønns· tastisk at et medlem skulle få
glidning skulle reises,
sitte her og hetse streiken som
- Aldri, det ble bare med .. var I full gang samtidig som han
frasene at kombioppgjøret førte sammen -med andre . funk.
til reallønnsnedgang, men det sjonærer hadde vært med på å
ble aldri diskutert hva man falle de streikende I ryggen. Da
konkret skulle gjøre for å få Inn- jeg ble klubbet ned og forhindret
moa
m~ m••OO m
"
å •
· m en støtteutrettmesslge.
talelse ·
sammen med
- Når da streiken var et noen an
· tt etter meldte
faktum, hvagjorde SVdar
Jeg meg
V. Det som der- Kort tid etter at støperlar- for står
som et faktum er
beldeme gikk ut I streik, rykket at Odda SV aldri støttet streiken
to mann I ledelsen av Odda SV ut
d
ttal Ise som konkluder- hverken I ord eller handling. Jeg
re
u
e
har forøvrig snakket med SVere
11
e ,~Odda SV støtter støperi- som ble på møtet etter at vi gikk,
b Id
deres
kamp
for
og de fortalte at det kom fram
ar e erne I
protester mot 1;,ehandllngen vi
deres rettmessige krav.»
h dd fått Men like fullt """k
Denne uttalelsen kom ,på et
a e
·
,.~
tidspunkt da streiken hadde stor flertallet mot streiken. Jeg er
sy pat! I· hele Odda-samfunnet sikker på at 90 prosent av de
m
lik
d ' 20-30medlemmeneSVharlOdog den var helt uforp ten e . d gikk
t t lk
D fleste
Den var ikke styre- eller meda
mo s re en. e
J
b handl t 1Odda SV
av oss som støtta den meldte seg
ems e
e
·
ut, selv om det sikkert fortsatt ·
Få dager etter kom et Innlegg finnes medlemmer som støtta
I Hardanger Folkeblad under- streiken.
tegnet «medlemmer I SV» . Dette
- Du fungere altså nå som
Innlegget tok skarpt avstand fra uavhengig sosiaUst i kommune·
støtteuttalelsen. Senere har SV- styret etter at du meldte deg ut,
ledelsen bagatelliser! dette Inn- hvord.an ser du på SV som parti
legget ved å påstå at det Ikke nM
.v ar skrevet av medlemmer,
- Jeg kjenner jo best Ul Odda
men sympatisører av SV. Dette SV, men regner med at det
er mullgens riktig; men det fungerer på stort sett samme

,.,raw~

;?

er kjent. Men for folk som jobber
måten I resten av landet. Som et
på Zlnken og kjenner Inparti som ·tørst og fremst går Inn
nstillinga til folk på kaia og
for å samle flest mullg stemmer
fluorlden så vet alle at dette er
uten å ha noe skikkelig politikk.
De er jo bundet av en'l<elte · en urimelig påstand.
radikale fraser, men det er Ikke
- En av de tingene SV
stor mer, det er I alle fall det Innangriper mest rasende i •hvit·
trykk Jeg sitter lgjerl med.
boka•.
si er den delen av ·
- Hvorfor tror du SV lag.er en
Strasbourgertesene som går ut
sånn tthvitbok-» '!
på å advarP- de streikende mot
- For å komme andre I
forrædere i egne rekker. FolA
forkjøpet og reinvaske seg sjøl.
som vil dolke streiken I ryggen.
De velt at de har svin på skogen,
Hva tror du det kommeravY
og at de vet at de har oppført seg
som motstandere av en rett- En av de tlng~ne vi tok for
ferdig streik. For å skaffe seg et lett på under streiken var netalibi gir de så ut det der, Den
topp. det å ta for lett på
kan sikkert gjøre en del skade
forrædere I egne rekker. Gnmandre steder I landet der folk
nen til at de er så rystet over at
ikke kjenner forholdene. Det er
det påpekes er selvsagt at netmye direkte løgner I den som må
tOJ'.)p de sjøl viste seg å være
tilbakevises . En av fellene er jo
blant de forræderne vi burde
at de som forsvarer streiken
vært oppmerksomme på!
Ikke har fått ut en hvitbok om
sannheten omkring streiken før,
- SV har jo blitt utfordret til
men styrken er jo nå at en
konfrontasjonsmøte for å for·
vl~kelig hvitbok kan tilbakevise
81Jare • hvitboka•, men har hittil
løgnene og vise hvor råttenikke møtt opp, hva er kom·
skapen egenUlg Jigger. SVeren
men taren dm til d.etr
Hannegård som nå angriper
- Det er jo typisk det. De kan
streiken, sa rett før streiken at d
Ikke forsvare noen av de påstanIkke kunne gjøre annet enn å
dene de kommer med her Inne I
følge støperiet, og gå W full
Odda. De hadde kanskje turt I
streik. Påstanden I «hvitboka»
Oslo eller andre steder langt
om at streiken liksom Ikke lamherfra der folk Ikke kjenner de
met bedriften på grunn av fulle
lokale.forholdene, og så kommet
lagre og at kala og fluorlden dermed nye løgner, Men Ikke her Infor burde ha streiken Istedet,
ne, derfor møter de Ikke opp.
kan kanskje være effektiv
propaganda andre steder I landet der de lokale forholdene Ikke

At disse opplysningene korn på trykk, falt
tydeligvis Odda SV tungt for brystet.
Det eneste de presterte til svar, var dette
grovt usaklige innlegget fra John Andersson,
faglig leder i Odda SV ( sto i HF den 6. 6
og i Klassekampen den 9.6)

Nyttigeidioter
Bjørn· Klndem som I Klasse•
kampen betegner seg som
·m avhenglg -lallat» har I
iiamme·av1s zs. mal latt seg Intervjue I et fonvlla forsøk pl l
motvirke Odda SVs hvitbok om
N orzlnkkonftlkten, N l gidder
Jeg Ikke l 1a opp noen polemikk
omkring det som stlr I Kla880·
.kampen, men jeg øynes det er
blde modig og frekt av BJøm
Klndem l la seg bruke till til•
legge
navngitte
personer
uriktige uttalelser og_ _holdnlnger,
·
Det kan derfor va,re nyUlg l
se pl Klndems eget forhold Ul
streiken. Klndem har sin arbeidsplass I Hallen. Etter at
støperlarbeldeme -var gltt ut I
streik, gjorde gruppa I Hallen

det samme. vedtaket. Klndem
derimot var Ikke Interessert I l
streike, fordi han -var mDJ•·
tlllltsm111111. Tillitsmennene I
Støperiet og Hallen ·sa fra seg
sine tlWtsverv, og fulgte sine .
arbeidskamerater, men for
Klndems vedkommende velde
' det tyngre l va,re miljøtillitsmann enn l stå solidarisk med
· de streikende. Samtlige I
Hallen og Støperiet var ute ' I
streik unntatt Klndem.
Det er dette Intervjuobjektet
Klassekampen bruker I sin
hets mot navngitte personer,
men Lenin har jo sagt at man
skal bruke «nyttige Idioter».
John Andersson

Dette svarinnlegget kommenterte ikke med
ett eneste ord Kinderns opplysninger.
Tvertimot var det fullt av rnistenkeliggjørtng, personhets og regelrette lØgner mot
Kindern.
Dette har vært ganske typisk for SV i forbindelse med streiken ( f.eks. i Ny Tid og
i SV-Hvitboka). I sine forsøk på å skjule
sin egen rolle, har de flere ganger tydd t
til usaklige utfall mot enkeltpersoner og
organisasjoner som konsek-v ent støtta streiken. Dette har bl.a. skjedd mot Hans Sekse,
mot Rune Paulsen, mot streikestøttekomiteene~
mot AKP(rn-1) og mot Klassekampen
og i dette
tilfelle mot Kindern.
Vi mener derfor det er ·riktig åta Kindern
i forsvar i denne boka - og vise at John Anderssons innlegg sto i direkte motstrid til
flere vedtak under streiken.
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Det er nemlig bare sprøyt å pås·tå at Kindem ikke var solidarisk:
Han var miljøtillitsmann i avd. 61 før og·
under- streiken. Da· streikevedtaket blei gj-,ort ~ hallen den 24.9, reiste Kindem sjøl
spørsmålet om han burde gå av som miljøtillitsmann i fagforeninga. Men på dette
møtet var det full enighet om at han ikke
burde bli med ut i streik ( dette var også Finn Handegård, kjent SV-leder, enig i ) .
Dette synet støtta hele streikekomiteen.
Etter at Zinken-ledelsen hadde nekta oss adgang til bedriftens område, mente vi at det
var taktisk rett at Kindem fortsatte som
miljØtillitsmann og arbeidde for støtte til
streiken gjennom styret i avd. 61 - og hadde
adgang til arbeidsplassen for å kunne styrke kontakten med dem som blei igjen på arbeid, og dem som kom til å bli permittert.
Styret . i avd.61 stØt~a også dette vedtaket.
(Forøvrig var Kindem tillitsmann på heltid,
lønna av z·i nken, så det hadde overhode ikke
ramma produksjonen om han hadde gått ut i
streiken sammen med oss .)
I et svar til John Andersson, skreiv B jørn Kindem til slutt ~(Klassekampen 9.6)
"John Andersson "gidder ikke" å kommentere intervjuet i Klassekampen.
Han og andre SV-ledere har heller ikke
"giddet" å delta på et konfrontasjonsmøte de var invitert til om SV's såkalte "Hvitbok" •.
Jeg foreslår derfor at John Andersson
selv tar initiativet til et slikt åpent
møte hvor mine og andres. påstander om
SV's holdning til Zinken-streiken kan
belyses.
Dersom Odda SV tør 'å arrangere et slikt
møte, hvor Odda SV skal få forsvare sin
såkalte "Hvitbok" og sin holdning til
Zinken-streiken og andre rettferdige
streikekamper i den senere tid, .vil
sannheten om deres svik komme Iram.
Deres holdning til arbeidsfolks kamp
bør skrives med ildskrift over SV's
gravmæle."
Men det var ikke overraskende for noen
at Odda SV heller ikke tok imot denne tredje
oppfordringen om å delta på et diskusjonsmøte om Zinken-streiken.
Men Kindems oppfordring står fortsatt ved
lag - •
Utifra opplysningene fra Kindem og andre
som har gått ut av Odda SV - og ellers har vi grunn. til å slå fast:
- Verken styret eller medlemsmøtet i Odda
-SV vedtok noen støtte til streiken - verken
i form av papiruttalelse, økonomisk støtte
eller i praktisk ·arbeid.
- Vi mottok tidlig i streiken en uttalelse
undertegna Odda SV, som "s.tØtta støperiarbeiderne i deres kamp for deres rettmessige krav". Denne var forfatta og utgitt av to styremedlemmer i Odda SV, ·
Den viste seg også å være helt uforpliktende. Å snu seg med vinden som en værhane,
det var holdningen i ledelsen i Odda SV.
- Etter ei ukes streik, var det et innlegg
!C_ Hardanger Folkeblad' undertegna "medleininer
i Odda SV". Dette tok skarp avstand fra
hele streiken. Det sto bl.a.:

· Dildå _·sv 'og
-streiken ved
Norzink
Hardanger F~lkeblad hadde fredag den 24.de ·sept. en
ar.tikke!·som støttet" sq-eiken
ved Norzink og som ·var -un,;lertegnet av Odda SV. En
. slik stette-erklæring er Ikke
blltt vedtatt på noe møte 1
Odda SV. Såvidt ose bek ent

er heller ikke medlemmene
på annen måte spurt om sitt ·

øyn på en slik streik. Der er
pemllg mange medlemmei, I
Odda SV som tar h.vstand ~a denn_e streiken. Streik er, etter vår mening, et kampmiddel . som ·bør brukes 1 -·
konflikter med langt mei: al.
vorllg og reell bakgrunn enn
denne. Og:den ~ . I de r'ette
'h ender~ bli et farlig våpen, _
"hvis konsekvenser ·streikelederne ireå"Norztnk lkke "later
til å fatte .
Medlemmer av Odda SV.

Etter streiken har ledere i Odda SV baga- :
tellisert dette innlegget ved å påstå at
det ikke var skrevet· av medlemmer, men av
sympatisører og tidligere partimedlemmer.
Dette er muligens riktig. Men Odda SV har
aldri tatt avstand fra innholdet i dette
innlegget, verken under streiken eller
seinere. Dessuten er deler av innlegget i
samsvar med SV's Hvitbok.
I

: En rekke SV-medlemmer på Zinken og ellers
i Odda var mot streiken fra første stund
Dette gjaldt både kommunestyre~representanter, f~glige tillitsmenn og andre. Og
flere bl:ei det etter hvert som streikek~~n skjer~a seg. ·Dette er en kjent sak
pa Zinken, sa det er ingen grunn til · å presentere navnelister her.
0

Forøvrig finner vi grunn til å trekke
fram en episode fra streikekontoret i første del av streiken, dengang vi fikk den
eneste "Økonomiske støtten" _fra Odda SV.
Formannen og den faglige lederen kom innom
med 50 nummer av Ny Tid. De foreslo at hvis
vi ville selge disse numrene, kunne inntektene gå direkte i streikekassa. Men det vi
trengte, var vilkårsløs og Økonomisk støtte
fra Odda SV - og det fikk vi aldri.
I Hvitboka si prøver Odda SV å gi ei
forklaring på hvorfor de ikke gjorde noe
i forberedelsene til streiken og hvorfor
de ikke bidro til å utvikle streiken.
De hevder at partiet var alt for lite
konsentrert om det som foregikk på arbeidsplassene , på grunn av vanskene i forbindelse med samlingspros·e ssen, som hemmet det
orga~isatorisk byggende arbeidet · ( s. 26 ).
Ei slik unn~kyldning sier i grunnen ganske mye om partiet SV. I flere år har de
altså prioritert samlings-prosessen på kammerset framfor kampen på arbeidsplassen.
Et slikt parti kunne vi heller ikke vente
oss noe særlig fra.
I SV's Hvitbok heter det videre:
"Ikke på noe tidspunkt kom SV-ere i foreningen på offensiven eller maktet å
ta initiativ •.som kunne gitt streiken
en annen vending." (s. 26 )
"Gjennom dette spillet der SV var "utmanøvrert" gjennom de besynderlige
forberedelsene, falt partiet mellom to
stoler. Vi var ikke i stand til å forhindre den utviklingen streiken tok
o~ kunne ikke under streiken ta et o;pgJØr med de som var ansvarlig forutviklingen. "(s. 26)
Dette er nye bortforklaringer. Inntil
streiken hadde nemlig SV en god del medlem-
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Han uttalte bl.a.:
mer og sympat.:l:,sØr,e~ p.11 ,Z.:i:fi].æi,i,. .,.
I{,9'dde SV vært 'et ' virke.iikg arb~erparti,
hadde det hatt store tJ1.ulighet~( for å kaste
MJ;:6jij På den andre sida har !leii;,eg · aktivt inn i. forberedelsene, og i a:t~eire, også i SV, meint at måften str~p:ee~,.Jsom__ i gang på
d~t for å støtte og utvikle s~reiken.
· ilptje "tai he!,tL-goo. Sjølve
Men det var ikke dette som skjedde.
:o{ipbyff!nge. 'a v-sttei!ten ar..
:f,lere SV' ere på Zinkep. var nemlig akt-ivå' .i
• s undom verka klossete.
å motarbeide streiken· , mens andre gikk 1
• Men tørst og fremst kom
streiken skeivt ut pa grUnn
:'fullstendig passivitet ( soni også er en
~V AKP.
måte å svikte kamperi" ·på ) •
• På den andre sida_ yar det også medlemmer
AKP BYGDE PARTI
og_ nære sympatisøre:r:;- -av SV i Odda og på ~\n- Eg trur vi skal merke oø .
.ke'n som hele tida støtta streiken fullt ut,
de&~e nøye, seler ·Anderson.
- AKP har drive eln voldsom
b~de . i ord og i handling. M;n mange av d±~_se
hetøkampanJe mot andre. Del
vendte ryggen til SV etter: aha, opplevd p_a
har køyn slu eige løp, pi\ sida
av streiken. Del -har hatt alne
·riært hold hvordan ·- p·artiledel-s'e og par-tifelelgne-løpesetlar, der del mellom
ler forholdt seg til streiken.
anna har sjikanen SV- og DNA•
I streikekomiteen satt det flere medlemrner
!iledlemmer pil. de\ groveste.
av Odda SV, bl.a. våre to talsmenn. Samtlige
.. Etter - kvart som ttda . gjekk,
meldte seg ut av partiet pga. sviket de opp•van det melr og melr klan at
1/:''
· , 'TYETYDI(/ ';,:; .:
for AKP van resultatet av strei•
levde.
>l, .:.... Det har Nor~ -ei~.~n~e~~!l""delra øn~e om
·cH, str'eik på mangema.r, 4kenbY.ffe
Om alle medlemmer i SV hadde opplevd på nært
~ eig'e pan1; t ~·-:_~~
seiHmin Anderson, klubb- ·
hold hvordan medlemmer av streikekomiteen
formarin ved DNN Alumi~·::::.: &en' · ..~ttpatt s~m ·etter
har opplevd SV i forbindelse med streiken,
kvart voks fram hoa mange I
nium i Odda.
Odda under streiken, hadde myPå den eine sida liar det
ville det kanskje ikke ha vært mange ærlige
.
kje.
av årsaka sl nettopp I dette •
. aldri vore nokon tvil om at
folk igjen i SV.•
krava frå arbeida.rane var
AKPMOTSV
Dette er forhold som SV og Ny Tid prøver
.iiei'itrettkomne. Det lønns- VI I SV-laget her fekk kJen•
tillegget dei har kravd, er
å glatte over. Men for oss som sto midt
ne dette pi\ · vi\r elgen m!&e.
__!!fi!dvendig dersom: ,lntensjo- ·
oppe i kampens hete, var dette lett å se.
Odda SV støtta streiken In\ før•
nane i Kleppe-pakken om 3
~te
. stund, og del neste av oss '
Denne erfaringen om SV kommer vi til å
prosent reallønnsauke skal
':'ar aktivt med I støttearbeidet:
huske.
oppfyllast. Om dette rår det
·' Ill.en det lans& nokre • fil. SV•
Det var derfor en fordel at SV hadde en
ingen tvil. ·
·
medlemmer som hadde elt anna
øyn. Og deøøe brukle AKP I sin
såpass svak . innflytelse over streiken som
propaganda som elt døme pi\
de hadde. Hadde vi stolt på SV's innsats
SVs holdning!
under streiken kunne vi ha pakka sammen
etter få dager. Hadde streiken endt med
full seier og innfriing av krava, ville det
ikke ha vært på grunn av SV - men mer _trass
i SV.

- Reis heller kritikken til
klassesvikerne innen SV

Angrep fra SV-hold etter streiken
Vi har tidligere kommentert oppslaget i
Ny Tid tre dager etter at streiken var avblåst ( 15.10 -76 ).
I det samme nummeret av SV-avisa var det
et intervju om streiken med John Andersson.
Han er bl.a. faglig leder, og SV-representant i kommunestyret og i fylkestinget.

SVAR TIL JOHN ANDERSON
SINE UTSPILL I NY TID
.
«En rekke
stander om streiken
kasta·· ram uten
g under Yl" '
1!!!8· John Anderson sier at streiken
var «tvetydig» ja den vlrllet klossete I
sin oppbygging.
.
Hverken John Anderson eller
~V7NY TID kom med konkrete råd
før under - eller etter striden -pA
'livordan
streiken
kunne
vært
2!&.8_nisert bedre. Dette er lettvint et!erplldokskap fra den høye hest
~ - hAn mot det_..t!!llrme arbeide!
,!!re.~k~~omffte~-~~ -~ ØVri It - i- Streik
nedla mot mektige motstandere.

John Anderson sfflr fast at
st reiken fønt · og fremst kom skjelvt
ut pga. AKP. VI kap bare slA fast at
Slrelken kom -.ett ut. VI sto samla og·
•var godt organisert •. PA streikemøtet
den 11/10 sto •I fast følgende: ·sitat:
Men bedriftsledelsen og staten har
Ikke still _alene i· dette spillet. Fotbandsledelsen og el lite mindretall
av lokale pamper - sAkalle arbelderledere - har vært deres hAnd-

gagne menn. En lllen klikk klassesvikere har .hatt til oppgave A knekke
streiken innenfra. De har prøvd A
skape del Inntrykk at ,I I streik sto
ansvarlig for bedriftsledelsens <Ill
statens sjonglering med de pennitterte.
Det er disse . klassesvikerne - som
o
Innen V- o
Zinken · dratt
streiken Ikke k n
~tte i u styrke, ikke AKP. Du
retter skytsen fell vel John ~
son. Reis heller kritikken Ill klassesVlkerne innafor -ditt egil pai'll, ne-.;;:llg SV. Til slutt vil jeg sl til Jiihn
· Anderson og SV, ·J<an dere ta kontakt med oss som har vært med I
streikekomiteen sA kanskje vi kan
lære dere hva det egentlig er A være
ute I streik, SV skal Jo prøve A belie•
re oss dette, sl vær velkommen sA
skal dere fl et lynkun · I hvordan A
organisere en streik, det er not som
Jo!ln Anderson og SV trenger.
·
Rune Paulsen
formann i streikekomiteen
for de streikende sinkarbeideren»

Forøvrig intervjuet- med J.Andersson grove
overdrivelse_r om Odda SV' s "støttearbeid".
Men støtta ikke Andersson streiken?
Avd. 44 på Nitriden støtta streiken fullt
u~. F<;>reninga bevilga· 5 000 · krcine·r og dreiv
listeinnsamling. Denne støtten fra våre
klassefeller på Nitriden satte vi ekstra
stor pris på. Anderson var med på denne
støtten, sammen med det øvrige foreningsstyret. Det er vi også takknemlige for.
Han hadde heller ikke noe alternativ slik
solidariteten vår på Nitriden. ,
'
Men et~er det andre medlemsmøte i avd.
61 - da vinden for alvor begynte å blåse
mot streiken - var ikke John Anderson i
stand til~ forsvare streiken lenger. Og
etter streiken har han tatt del i angrepene
mot den. Dette tjener ham ikke til ære.

www.pdf-arkivet.no/streik/ (2022)

77

Den 6.11 -76 lot Finn Handegård seg intervjue i ijaugesunds . Avis ,under overskriften:
"AKP(m-1) manipulerte ·Norzinkarbeiderne inn
i en konflikt."
·
Handegård var gruppeformann i hallen inntil
streiken - og er SV's representant i formannskapet, finansutvalget, konununestyret mm. i
Odda kommune.
I intervjuet kom_ han med svært grove anklager og mistenkeliggjøring mot hele bak-

Bakgrunnen

og

mC>ttvene

for Btreiken ved Nonink var
P.arttpolltlsk. Jeg vet, med ~
sikkerhet, at AKP (m-ll har aett
ut Odda &om et spesielt Interessant ned, de har Ikke på langt
nær noen tilsvarende posisjon
andre steder. Og at de har tltt
det her. er en fØ}ge av en styring mol Odda. Streiken var en
aksjon I deres spill for 6 skape
bråk og uro. De hlpet på en viu
rekruttering og det har de mull"
gena Utt.
Det er Finn Handeglnl. framtredende medlem av SV, medlem

av Odda formannskap OIi 1dllltamann for arne!derne I elelttroilJ'aehallene pA Norzink Inntil streiken startet. som sier dette til
Haugesunds Avla. Handegård ønsket ikke 6 kommentere kontlikten da den pAglkk.
- Hele streiken var motivert
ut fra A tA en splittet fagforening hvor' JrUilD.laget for 4 drive
en enda mer aktiv traksjomvtrk"
iromhet enn fØr, skulle atyrka.
AKP (m-D var og er Ikke lnteraaert i atrelken 10m lØDDakamp,
det bruker de aom påskudd. 01
dette bØr og ml tolk nA etter
hvert ae. Bllr forholdene pA en
arbeidsplass gode, da vil de jo
miste ethvert grunnlag for A nA
fram med aln politikk. Den aom
har hatt Øyne A ae med. har lrunnet f;lge Høna Sebe'o opll2 _ , ·
foreningsformann gang pA laDII,
Han )lar bevisst arbeidet tram
mot en Apen kontlikt.
- Dette krever en torltlarlng?
- Han har tAtt tram urealistiske, hØye krav foran l;nnotorhandlin1ene, Ikke fordi han rekner med at de vil bli Innfridd,
men fordi del resultat forhandlingene gir, rent psykologiak skaper en !ruatnuijon hoa tolk, fordi
det er al langt mellom reoultat
og krav. •Proporsjonene I llbmakravene er Ødelagt. Men dette eraet
Foran lønn,ilorhandllngene I høst ble det · bestemt at det slrulle være ,ruppeviae forhandlinger. O, det er jeg

liJie

eneste:-·

en av de aom bar ivret mest for.
Men for Sekae var Ikke dette
nok. Han fikk pl et tlllltamannom,tte gjennom et vedtak hvor
gruppene lkulle være · mverene.
Vedtaket er I atrld med forbundet& vedtekter hvor det beter at
en -,ruppelkke kan faffe-vecllak
aom klart g6r ut over andre
medlemmer ved bedrlfteø.. Strelkeved- VM' et a1lkt vedlalt.
Men fØr det skjedde - det var
ln1en tllteldlghet hvem aom fØrat
akulltf ut I forhandlinger. Rana
Sekae hadde nemlig under av-
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atemnlngene Ved tarlffoppgjJlret I
vir, sikret aeg oversikt over
hvor det var f1"at nel-atemmer.
Støperigruppa ble kJØrt ut tøm
og a6 elektrolyllehallene, fordi de
gruppene hadde flest medlemmer '
som aa nei til larlttoppgjØret. I
en fagforening aka! det være slik
at en foreningaledelse mA trette
tiltak og krav som kommer fram
pA grunnplanet, det . aom har
skjedd hoa OIi er det motaatte.
Vedtakene bllr roret ne<!..&!."!!~
pom lialien Ji!..olk. Det er flere
ekaempler 6 vi1e til. Det kan
ogsA nevne, et annet trekk l for.. .
bindelse med forapWet til streiken. Det er vanll1 praltsla at
man bllr enl1 om krav som aka!
settes tram ved forhandUngene.
Resultatet av forhandlingene bllr
lagt tram for medlemmene. Hoa
oaa har det ved f1en, tilfeller
vært benyttet en annen tram•_
gangamAte. Bedrltten legger fram
et tilbud ved lpnlngen av forhandlln1ene. Dette tilbudet bllr
lagt fram for medlemmene aom
naturllgvil stemmer det ned.
Kommer man 84 Ikke 1"n1er under forhandlingene, hiper man
at medlemmene skal opprettholde 1ltt nei ved den endellp
avstemnlnpn.

TERBOB
- Men hvor bllr det I al fall
av reaksjonene fra foreningsmedlemmene?
- Man aka! være klar over li
det drlvea Ul tider ren terror i
foreningen, Folk aom sier det de
mener, blir hengt ut. De akjelles
ut pA møter, pA arbeldaplauen
oC I ,KJMSsekampen,. Den avla
har jo brakt referater fra atrelkemØtene til 01 med. Uttalelsene
aom har falt I møtene er mudd
opp Ded

-

grunnen for streiken, mo_t ~jØlve kampen, mot
hele streikekomiteen - · ja•,· i bunn og grunn
mot alle som Handegård var ute i streik sammen med - og_ dessuten mot Hans Sekse, Klasse
kampen og AKP(m-1).
Mye av dette var så grovt usaklig at det
rett og slett vakte avsky blant mange av oss
var ute i . streik sammen med Handegård.
(Likevel fulgte han opp anklagene og løgnene
i nye innlegg i HA og HF ). •

Var folk motivert for en

atrelk _ egentlig?

Ikke flertal1"t, 0 g det var
en av tabbene aom ble gjort, det
forholdet ble Ikke undera;kt.
Man forutal heller Ikke den
motstand atrelken fik.It blant lokaibefolkningen. BAde Mao og
LeJlln peker pl ,bvw vil<titr det
er. Men alt dette tir nA · være
som det vil. det som er mitt poeng er at jeg hAper og tror at
folk aka! tA øynene opp for
hvordan AKP (m-i) bruker arbeldlfolk I aln iver etter politisk
makt. Mange har sett det. det er
jeg Ikke 1 tvil om. men det er
tragiak at en rekke tremra1ende
menneoker Ikke har fAtt Øynene
opp. AKP (m-n znA taa alvorU1,
de er ikke mange, men de er 1
atand til A lap vanakellgheter I
muaevia 01 de kan .jkleleøe for
bedritter, foreninger 01 enkeltperaoner.
_ Hvilken rolle 1111Ute bedrlrtlt_

ledeloen7

_

FØiger man hovedavtalen

llavak, kan en bedrift dlrliere
de lokale torhandlin1er aom de

måtte ønake. Ttdll,ere hadde 1
det m1note disse forhandlingene
ved Norzink et· akinn av reelle

forhandlinger, nA er det Innført

masse feilinformasjoner. Deaiiten "ble det benyttet en slags
vuJeærpropapnda hvor personlige ting ble trukket Inn. Det slo
Wbake pA de atrelkende og de
skiftet ut den taktikken.
Men AKP (m-ll I Odda og
Tyuedal fortaatte med den slags,
do gjorde hva del< mme far A a
politisert atreiken, det gjØr de
alltid. De vet . at folka pollt!Bke
beviuthet mangedobles under en
atrelkesltuasjon, noe de prØver A
utnytte maksimalt. I prakaia er ·
dereo ltØtte og mAte 6 otøtte en
atrelk pA mer til glede for bedriften enn for arbeiderne. Det
store flertall av arbeidere Ønsker
Ikke I bli Identifisert med AKP
<m-D.
- Kommentar til oppsigelsene
av de tre ferieavløserne?
- Det var en provokasjon fra
bedrlftena alde. Begrunnelsen de
brukte var det ingen pA Zlnken
aom trodde særlig på. Det kunne
se ut 10m om bedrifta-ledelsen
gildt Inn i sitt ned-aksjonen med
Apne Øyne. Etter den tørste atrelken ga bedriftsledelsen uttrykk
for vilje til ro o& samarbeid.
Oppsigelsene tikk det Ikke til 6
se ut som de m~te det.

en ffll&II otake It or leave llo-PC>-

DET MATl'E GA GALT

lltikk.. Og · det er en form for
makt-demonatnuijon aom for ou
er til .l ta laerdom av. Men bedriftsledelsen ~oldl . aef-wider

- Med hensyn til streiken, var
Jeg ålt I otarten es"'!WS Idar
OVer at den · ikke ville h.olQe.
Men jeg aa _
fordi !let
den p.rie bare hadde vært en
pAatand · je1 _ Ikke_ kunne b!lv)se.
Man vet hva aom skjedde. I strid

fonmlrtiii- slå

lett

or-rene

f~_l!_ta__l _a lne uttalelaer, d.~ !Jt"!:ife
Ikke ~ ~ J!;omltetm. _Deq _p en

t <11Kle-ekempen.a.

Men la meg il sl litt mer om
selve atreiken. Det har Vll!l'I en
god ting med den, og det er at
den fik.It vlat at folk er villig til
A la aeg moblllaere til on kamp
for rettferdige krav. _D e fleote
har Imidlertid Ikke vært klar

~~"':,'!,-~":;
n ~ k a m · · m~n··som var et

mi<r<1en~.t'attesp'lltteiie.: 1
foreningen. Det forklareo blant

annefavat al!ei'ede -, utpngaP_l_!Dktet var atreik-"n dfldsdØm!-

Nonlnk-arbeldome ble brakl I
el kynld: Pollllak opW fra
AKP, 111011er 4• a.....Ue lllllta
lll&llDOII ved eleklrol,....U"4 -riflen, Finn Bandoprtl.
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med all praltsla kalte mill Inn til
medlemsmøte I atøperi.11n1ppa dagen etter fØrate forhandllngamøte
med bedriften.
Medlemmene tikk altfor kort
tid pA aeg, det var mane• aom
rett 01 slett ikke viute hva aom
foregikk, Og det g6r Ikke an nlr ;
man aka! fatte vedtak om A gt •
til streik. I tillegg ;naket man
ikke A kJØre forhandlingene lina
ut med blant annet 6 trekke Inn 1
forbundet. Dette er klare brudd '
på det som anses for A være riktig fjlr man g6r til atrelk. OC UD• •
der atrelken tikk vi oppleve at
AKP <m-1) I Odda og ~ d a l
gang pA gang gjorde sec skyld I
dØdssynd nummer en I en atrelkesltuasjon, ltØIBe Strasburgerteaene. De tolka vet at I en '
streik aka! alle tidll1ere og poli•
tiske motsetninger skrinlegges.
Man aka! atA fram aom en enhet.
Ikke desto mindre kjørte de 9t
mot navngitte tolk som blant an"
net var midt oppa I streiken.
Selv ble je1 utaatt for beskyldninger for tine je1 aka! ha aagt.
Faktum er at jeg har holdt kje.'t
hele tida. Men noen ll}'Ddebukker aka! man jo ha for 6 kunne
al splittelse. BAde Rune Paulaen
og Rana Sekae har aatt fram påstander om meg 1 •Klauekam.iwm• aom er dllreltbe \IIUIIII&
Rune Paulsen tllb;d deaauten blant annet meg et lynkun I
streike-teknikk. Jeg skulle · tro
Paulaen ville titt Arbeidsgiverforeningen til 6 tinanalere et allkt
k111'11.

SVAR FRA RUNE PAULSEN (utdrag - HA 17.11)
Forsvarer du plubeU,
Finn Handegård · har latt seg alle . vedtektene til torblJ!ldet
Intervjue ; Haugesunda Avis· den · også nå, chic gjorde det ikke un6/ll om den avsluttede streiken
der konfilkten I 1970. Tidene for.
pl . Norzink, Handegård sil!!' at andrer seg Handedrd, c1ØJ, øam•
· han vet med sikkerhet at sfftl• funmbevarer, ni opA - . i ved·
ken pl Norzink var partipolitisk. tektsfonvarer,. Det var Ikke til•
. Jeg har hørt HandegArcl uttale feldliheter at det var Støperiet
lk:kerhet og Hallen aom skulle ftllm ut I
seg · med lOO prosent · 8
·
·
forhandlln1ene, sier Handedrd,
før· ogsA, uten at han· har hatt men pl grunnlag av avstemmln. rett ·
Han sier .fØJ1ende gen for det kombinerte qppgj;ret
om sine arbeidakamerater: ,Dere I vAr, altsA Kleppe-pakka. Buser sauer,. Dette sier Handegård ker du Ikke hva kravet du IIJØI
lndiÆ!tte. HandegArd kjenner var med pA A vedta l Hallen.
penonlig nesten alle som satt i Støperiet hadde. et av de laveste
sbreikekomiteen. HandegAird sier · kravene · under forhandlln,ene.
at AKP (m-i> bygger partiet Ull• Tilbudet tra bedriften var likt·
der og etter streiken. Dette IQen• for begge gruppene, neinlllli
.ner Ikke jeg til, men lei og -de NULL. dette fikk også Handeandre i øtrelk er jo sauer, mener gArd slengt midt I ,fleiae11o øom
Hand,eglrd. Dett!! uttrykket om vi andre, nien han har t7dellgvta
' at det var en AKP-stttik.,deler villet lliodta dette. Terror pl ar•
. HandegArd med Btlslaldemolaa• beidsplassen gAr plutae11111 Handeter. Det viser bare hvilken vel . giro over tU. Er. BanctegArd Ikke
Handegård og kankJse også SV hardhudet nok fil I bli tatt poligår. I sledenfor A støtte en streik tisk? Follt øom sier døt de mener
soni han . sjØI har vært med pl A blir hengt ut og trakkaøert, lier
vedta, tar han· avstand · tra den Handedrd- VI I streikekomiteen
og sier til øaugeaunda Avis at vet hva det· er. VI sa oot vAre
han var 100 prosent llikk~r pl at meninger. H~ølrd turde ik•
streiken ville mlalykkes; Dette lee
det . under
lr.oilfl!ki..n.
aler han etter at streiken er 9V• _ . han redd fe,; - - ~ l i
bllsl HandegArcl sier videre . til avslørt? Dette har du· auHA :·at streiken var motiver. ~ I V'el'el>t ,reid med det'.e Interfra A fA en _splittet talforerung. vjuet ditt I HA. Var foilk motDette tør virkelig HandegArd 4 !vert til A 16 Inn i en streik?
al, Er det nOIOll som har vært apØr HandelArd. Bandegird drar
med A splitte avd. 61 sl er d~t I sl fram noen linjer fra MAO og
nettopp Handeglrd._
. _LENIN som sies at massene mA
være med, skal det lykkes. Jeg
Streiken var Ikke noen løims- plstAr at Handegård var Ikke
kainp, sier Handegård. Jeg Iler blant dem .øom fOl'liØ!<te A fA
igjen: At du tør, HandegArd. • massene med pA streiken. HanDette viser bare ~ all tydelig- degArd holdt kjeft fordi han.
het at HandegArd . unnskylder seg aom den store tenkeren han er,
overfor bedriftsledelsen med at vill8te at streiken ville · mlalykkes.
han . ble presset ut l streik av ..,-- ._.._ vid
t to•~ I S••-·
·vedta11:e• ·1 s••perlel Hande1Ard
p.......
ere a
...
.,....
•
...
perlet Jk:ke var motivert for en
økeyter av arbeidsforholdene pl strelk, de ble pAdttta dette ved·
Zlnken. De et gode, Iler han. taket, og snak-k er videre om ali'.
Handegård har vært tillitsmann I for kort lnnkalllllJltid til møtet.
Hallen i mange Ar. Det er den Dette skulle aldri du, Handeverste arbeidsplassen pA Norzink, llrd, aagt, fordi jeg -vet pollltlvt
Dette innrØmmer ogsA bedriften. at du har Innkalt gruppemøter
Dette er det eneste HandelArd pl fA ~rs varsel Dessuten •A
Ikke er enig med bedriften_ J· var hver eneste mann · IIOID er
ansatt I StØperlet, uten de som
Bande- , var sYkemeldte, pl møtet. nette·
gård, du burde ha møtt opp pA i vet du Hande1Ard er rlktls.
det ekstraordinære Arsmøtet I · Hvi,Jken rolle spilte bedriftale•
gruppen din. Du ble kastet som delsenT ilpØr HA. Det var en
tillitsmann. Hvorfor ble du det? form for maktdemonøtrasJon
Dette
vet ari>eJdskamel'atene Dl2llom de at.reikende og bedrifts
dine. Du hetser AKP for at de ledelsen, sier Handegård. Be·
Ødela streiken.
driftsledeben holdt seJ til rene
VI I <trell< (det kan se ut som fakta - og-sannheteJ- ,inder streiom du Ikke var) , vi ba alle ken. mens derimot streikekomigrupper mennesker ·om A støtte teen holdt seg til det motsatte,
oss, som en sa det: VI tar Imot nemlig lØgn og vulgærpropa•
&tøtte selv om det var djevelen ganda og en mlll8e feilillforma.
som støttet oss. VI hadde et sjoner. Dette aler en soin tilhører
enormt behov for atøtte, som vi et dkalt arbeiderparti. · Samme
også fikk. Handegård vet hvem mannen var pA streikemøter
som stø~t oss. Videre I samla· hvor en stor del av apropagan.
len med HA tar Handegård for daen. ble vedtatt.
seg Hans Sekse som forenings•
slutt sl gAr Handedrd Inn
formann .- Han ha,r bevl5st arbei• plTil
den personlige hetsen han ble
det mot en konflikt Jeg har utsatt for. Om du Ikke forstår
·mange med meg når jeg sier at_ hva som er politisk debatt mann
Sekse, uansett politisk parti han og meninger I mellom, sl har
tilhører, har vært oppofrende og ikke Jeg ord for del Faktum er
fremragende formann I avd. 61. -at de holdt kjeft hele tida, sier
Handegård sier videre du til HA, vi I streikekomiteen
at Sekse bevisst har fon;Økt A spurte gjentatte gan1er om du
fA fram høYe ureallatlalte ..krav. ville ko~e . Inn 01 hjelpe 01111,
slik at skilnaden mellom krav_og du unnskyldte deg med at du
,:Hbud skal se forferdeUg ut. Jeg bygde hWJ." Du~gikk en jjio;,:
sier Igjen: At du tØr sl noe sl
feil ifØlge Strasøburgerte:sene
direkte sykt, HandelArd. Jeg har som du prøvde å referere til,
personlig vært på møter der du
uten at dil . sa hva som øto der,
sj Øl har gått inn for krav som
vet du det? Undertegn'!de tllbØd
Ugger hØyl. Du har videre vø.rt
deg et lynkurs' I streiketeknikk,
enig med atyret I avd. 61 når det
det gjorde jeg Ikke ut fra det
har lagt fram beregninger som
Jel alltid har vlrmt om deg, at du
viser hva vi måtte · ha !or A kunne sikkert det også med 100
komme tra !orhandllilgena med · prooent sikkerhet Du sier videre
en uten reallønnsforbedring.
at NAF sikkert ville spandere et
' SA til • det tillitsmannsmøtet
slikt kurs. NI\ er k 100 proaent
Handegård refererer til. Du var
sikker to, en pnp lkyld, Ban•
ikke på det møtet, HandegAtd.
deprd. Du er blitt 1panclen et
Du Ivret sJØl for gruppevise for•
kurs I I\ knekke ■veiker lnnalra.
handlinger. men du kunne ikke
Os hvem er det ■om har IIPSII·
støtte disse forhandlingene denne
dert det Det kan bare være
gangen p.g.a. at gruppene skulle
NAF OJ bedriftsledelsen.
ta avgjørelsen om tilbudet suve•
rent. Du sier videre at vedtaket
Takk for ordet.
er I strid med forbundets ved•
Jtune Paulsen, Odb
tekter.

=

Ved å lese svaret fra Rune Paulsen i HA
den 17.11 og denne Hvitboka, vil enhver sjølstendig tenkende innse 'hvor lite Handegård
egentlig hadde å fare med i dette intervjuet.
Men det ble sikkert godt mottatt hos bedriftsledelsen, og i DNA og SV-ledelsen.
Det er også verd·t å merke seg ·at dette
om-stridte intervjuet inneholdt mange påstander som går . igjen i SV's Hvitbok •
(Det er derfor sterk grunn til å tro at
Handegård har vært en viktig kilde til SV's
Hvitbok.)
Det er utifra alt dette at vi nevner hva
SV's framste representant i våre egne rekker
sto for under streiken·•
I intervjuet i HA innrømmer Handegårds
at han egentlig var direkte mot hele streiken alt i starten.
Dette var ikke ·_overraskende for oss som
opplevde ham på nært hold under hele streiken.
_
Han opptrådte fra første stund som et "haleheng" til. streiken.
På grunn av at det store flertallet i både
støperiet og hallen var for streik, Ønska
han ikke å gå åpent imot streiken fra starten av. I stedet prøvde han på flere måter
å så tvil og forvirring og å undergrave
denne store enheten. Dette har vi nevnt endel eksempler på tidligere i boka, bl.a.
fra møter i hallen og i avd.61.
Da han av enkelte ble foreslått til å
sitte i streikekomiteen, gikk han imot dette
med begrunnelse om at han holdt på å bygge
· hus
(andre som gikk inn 1 streikekomiteen _
bygde også hus) og fordi han hadde så mye
å gjøre i formannskapet og i komunalpolitikken ellers.
.
Men han sa seg villig til å gå streikevakt
(noe han visste ikke kom til å bli særlig
aktuelt på Zinken).
Under streiken hold't han seg vekke fra alt
aktivt arbeid. Vi traff han når hanheva
sine streikebidrag ( som han kunne takke
bl.a. streikestøttekomiteene som han snakka
så foraktelig om) og på streikemøtene.
På disse møtene sa han nesten ikke ett ord,
sjøl om han ble oppfordra om å komme med
forslag og kr-itikk.
Vi kjenner likevel til at han både innad i
SV og i private diskusjoner baktalte streiken og undergravde den i tråd med synspunktene i intervjuet i HA.
Men på det siste streikemøtet sto han klart
fram fra begynnelsen av møtet. Han sa rett
ut at han ville begynne på arbeid dagen
etter - samme . hva som måtte bli vedtatt på
streikemøtet. Han oppfordra også andre om
å gjøre det sanune. (Mange oppfatta dette
som ei oppfording til streikebryteri.)
Handegårds opptreden like fØr,og under
streiken , og intervjuet mm. etterpå, er
et skoleeksempel i opportunisme e~ler værhane-politikk - noe det gjelder å være på
vakt mot.
Han ble forovrig ikke gjenvalgt som gruppeformann i
hallen på det ekstraordirnre årsmotet i gruppa.
Og da AKP(m-1) i Odda og Tyssedal gjennom
avisinnlegg, .løpesedler og personlige henvendelser inviterte ham til et åpent diskusjonsmøte for å forsvare alle påstandene
sine i intervjuet i HA, turde han ikke å
stille opp.
Finn Handegårds svik under og etter streiken viste etter manges oppfatning SV's
politikk til streiken i et nøtteskall.
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Om SV's Hvit-bok
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Våren -71 gav Odda SV ut et hefte om
streiken, i samarbeid med SV i ·· Bergen og
SV sentralt.
Dette heftet heter "N.orzink-konflikten erfaringe·r fra en arbeidskamp 1976" •.
Hvem sine erfar±nger er det SV legger
fram her? Er det erfaringene fra os_s som
var ute i streik på Zinken, slik de bl.a.
kom til uttrykk i vedtakene fra streikemøtene våre? Er det erfar.ingene som vi som
satt i •:streikekomiteen nøsta?
Nei, snarere tvert . imot. Dette heftet
fra SV bryter med våre oppsummeringer av
de faktiske. forholdene og lærdommene fra
streiken-.
.
Heftet er skrevet .av utenforstående .
intellektuelle og faglige ledere innen SV,
helt uavhengig av 9ss som satt i st~eikekomiteen og andre som var ute i streik
(kanskje med unntak av finn Handegård , som
viste seg å være mot he~e streiken).
Derfor er det ganske frekt at BjØrgulv
Froyn, faglig leder 'i _Sy, å skrive slik
han gjØr i , f~~ordet:
På denne ba)cgrunn er det :µ-beid som partikamerater i Odda og Bergen har gjort. for å gjennomgå'.
streiken ved Norzink "i Odda, særs viktig. Analysen de
har foretatt, er ikke bare forbilledlig i sin form, men
den viser også krystallklart hvilke politiske manipulasjoner enkelte partigruppf}r ser som overordnet i enhver
lønnskampsituasjon. Samtidi_g representerer_ arbeidet
~o!IJ .l:~..J~j~_r,!.,_et__:>:P.[>erl,~~ eksempel på hvordan en skal
~kle enhet !11-ellom arbeidere og mtellektuelle på_~~--=9.eiderklassens egne premisser. · ·

Her forveksler ~;~e-JØg~i's Froyn arbeiderklassens premisse.r ,med. S.V-ledelsens .egne
premisser. ·.
· ~{r-~~
· ._.
·
I Ny Tid har dette heftet vært markedsført som ,;Sannheten om Norzink-konflikten':

Nor

i

konflikter,
fra ep

- ,(1/.faringer

På det siste streikemøtet vårt blei det
som kjent slått fast at det var en håndfull klassesvikere i foreningas egne rekker
som spilte en avgjørende rolle i å knekke
streiken - ved å utnytte trygdenektinga,
truslene og hetsen.
.
Hele dette vedtaket utelater SV fra heftet
sitt. I stedet går heftet flere ganger
imot et hovedpunkt i Strasbourgertesene,
nemlig punktet om at arbeidsfolk i streik
må være på vakt mot reformistiske fagforeningsledere og klassesvikere innen egne
rekker , som har t i l hensikt -med alle mulige ·
midler å knekke streiker. Dette punktet må
"kri tisk revideres" .i fØlge SV.
SV-heftet går dermed imot vår viktigste lærdom, kanskje fordi den rammer endel tillitsmenn innen SV's egne rekker som gikk imot
streiken.
Istedet skyver SV-Hvitboka ansvaret for
at streiken ikke vant fram til full innfriing av krava, over på oss som gikk til
streik - og over på grupper som mest konsekvent støtta streiken, bl.a. AKP(m-1) og
streikestøttekomiteene.
Spesielt sett på bakgrunn av sv•~ egen
innsats under streiken, syns vi dette er
noe av det groveste i hele Hvitboka deres.
Vi har vist gjennom en rekke eksempler
at SV's Hvitbok i bunn og grunn tar avstand
fra streiken på Zinken.
Den hevder at streiken "med sine manglende
forberedelser og måten den kom i stand på,
var et feilgrep". (s.26). Boka påstår også
at "bedriften faktisk Ønsket streik", at
null-tilbudet kun "var et taktisk narrespill overfor arbeiderne - understøttet av
NAF" , at vi ble "manipulert" ut i streik
av AKP(m-1) og Hans Sekse, at" bak streiken lå et sneve.rt partipolitisk, sekterisk
standpunkt, at vi gjennomførte en "streikeautomatikk" , at "angrepet burde vært satt
inn på annet hold først - (Leks.kaia eller
fluoriden)- dersom det var arbeidernes krav
som v~r siktemålet med streiken" , (s .14),
at vi valgte feil tidspunkt osv.

arb~idskamp 1976

.
··:: -2'if.'"1tn~fåll ·
~

Vi som satt i streikekomiteen er av en
hel,t annen oppfatning. Dette heftet går til
grove angrep på hele den kampen vi førte og er ec slag i ansiktet på alle dem som
støtta oss fullt og he.lt •. Ingen må la seg ..
lure av at boka er. rød utapå, _og at Froyh
bruker store ord i forordet.
I forordet står det bl.a~ at hensikten
med SV's hefte er å "styrke k _lassekampen",
"kunne forstå enhetsspØrsmå:lets betydning
i arbeiderklassens kamp" og "lære hvem som
tjener arbeiderklassens interesser og hvem
- som kjemper imot".
Vi tror SV's Hvitbok har en ganske annen
hensikt: nemli'g å prøve å reinvaske SV for
deres egen elendige innsats før, under og
etter streiken - prøve å gjenvinne noe
tilli·t fra alle de klassebevisste arbeidsfqlk som vendte dem ryggen på denne tida
prøve å splitte de kreftene som virkelig
støtta streiken, og å skremme folk fra å
ta i bruk streikevåpenet for fEamtida.

. ?ini
-~

s.

e
-:--.c..

i .!.f~t~:~~·rv~r <>Pl,.'''''"'; '_; ,,. . ,. . ,--·t·:, -,
~~yilfl., ,1 ·i :-v .,; ,.·i Æ':l~LQ!L,.~ :!i~¾~
•

Utgitt ~ Odda tiSSV

.

-k~

I

Alle disse fantastiske påstandene har vi
grundig tilbakevist som grunnløse spekulasjoner.
Disse konklusjonene i SV-Hvitboka er en direkte hån , og framstiller faktisk oss som
gikk til streik som en flokk sløve sauer.
(Siden herrer i SV-ledelsen tydeligvis ser
slik på oss, var det ikke rart at de ikke
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ville ·"nedverdige" seg til å kontakte oss
for å hØre våre erfaringer, før de skreiv
denne · Hvitbokasi.)
Dessuten virker det som om en av hovedhensiktene med hele SV-Hvitboka er å sverte
AKP{m-1) med alle mulige midler - og å stemple streiken som en "AKP-streik".
Her stiller SV-boka seg på linje med DNAog LO-ledetsen, NAF, Libertas og VG og andre.
Dette har vi tatt skarpt avstand fra.
Forøvrig har vi tidligere vist at SV's
Hvitbok . står i motstrid t~l fakta, våre erfaringer og våre lærdommer bl.a. på følgende
områder:
Forberedelsene til streiken.
De gruppevise forhandlingene, og Sekses
rolle i forbindetse med disse.
Organiseringa av streiken, streikekomiteens
arbeid og informasjon, og demokratiet innad
i streiken.
Bedriftens Økonomi og markedsforholdene.
Sit-down-aksjonen.
Synet på Hans Sekse og flertallet i foren~
ingsstyret som
. støtta oss og gikk av
under streiken.
Synet på forbundsledelsen og på lokale tillitsmenn som gikk i spissen for å knekke
streiken i avd. 61.
Synet på streikestøttekomiteene.
Synet på AKP(m-1) , Klassekampen og påstandene om "AKP-streik".
Synet på Strasbourgertesene.

"Dessuten ble det Økonomiske sluttresultatet trolig bedre enn det ellers
ville. blitt." {s.27).
Men disse forholdene skyldes ikke SV-ledelsen i alle .fall.
Og dekke kan ikke dekk~ til hva som likevel er hovedinnholdet og hensikten bak dette heftet.

Da · sv•s Hvitbok kom ut i april, inviterte Faglig 1. mai Front Odda SV til et
stort åpent diskusjonsmøte om lærdommene
av Zinken-streiken, på bakgrunn av SV's
Hvitbok. Medlemmer av streikekomiteen og
AKP{m-1) blei også invitert. Men Odda SV
ville ikke - eller kanskje rettere - turte
ikke stille opp. De visste vel at de ikke
hadde stortå fare med når de skulle forsvare Hvitboka si i full offentlighet.
SV-ledere ser . ut til å være livredd for
å bli konfrontert med sin egen innsats i
forbindelse med streiken.
Men det er vel farlig for falske "sosialister" å miste maska.
. Mange har lært under streiken og gjennom
skriverier etterpå at SV i bunn og grunn står
for klassesamarbeidspolitikk og mot streikekamp • . Dette har også kommet til syne under
andre streiker de siste åra.

Videre har SV-Hvitboka gjort bruk av en
enkelte løsrevne sitater fra Strasbourgertesene for for å kunne komme med "radikal"
kritikk av streiken. Men som vi flere ganger har vist, har denne kritikken lite
med den aktuelle situasjonen som vi sto
oppe i på Zinken høsten -76.
Strasbourger-tesene er nemlig laga for å

Og vi har lært at SV's Hvitbok om streiken på Zinken i hovedsak står for usannheter,
splid og svik - og fortjener forakt fra
arbeidere.

brukes i forbindelse med de faktiske forholdene - ikke i forbindelse med spekulasjoner om hvordan det kunne ha vært.
Og i motsetning til f.eks. mange istreikekomiteen anvendte ikke SV Strasbourgertesene like før og under streiken.

HVORFOR MATTE VI
AVBLÅSE STREIKEN?

Vedtaket på det siste streikemøt~t gir mye av svaret.
Trygdenektinga var ikke i seg sjøl a..;gjørende, slik SVs hvitbok hevder.
Hovedårsaken til at vi ble pressa tilbake til jobben, var at
trygdenektinga bevisst ble utnytta l et kynisk spill mot hele
streiken. Innad l fagforeningen var det en liten gruppe klassesvikere som gikk l spissen for å skape splittelse og motstand
mot streiken på grunnlagav trygdenektinga.
Og uten motforestillinger, har SV-heftet en rekke ganger
Dersom fagforeninga hadde støtta streiken hele tida og hadsaksa fra de mange villedende framstillingene av streiken i
de stått enhetlig 1 kampen for trygda, hadde trygdespørsmålet
Hardanger Folkeblad.
ikke spilt noen avgjørende rolle. De permitterte ville fått de
økonomiske midler de trengte over streikekassa, og streiken
I oppsummeringa i SV-heftet står det bl.a.:
kunne vært drevet fram til seler.
"Til tross for at streiken ikke var velVi undervurderte de som gikk l spissen mot streiken innen
lykket, var den heller ikke bortkastet
egne rekker. Delvis fordi vi regna med at enkelte av dem var
da den ga mange erfaringer på hvorledes
ute av fagforeningsblldet for flere år siden, etter streikebryteren streik skal føres - eller kanskje
virksomhet 11970 og Ja til EF 11972 (spesielt DNA-tlllltsmenn)
riktigere: hvorledes den ikke skal føres~ og delvis fordi vi ikke tidligere hadde oppdaga det sanne ansiktet tll enkelte falske sosialistledere l og rundt SV og NKP
(som støtta kravene vi reiste, men som falt oss l ryggen når det
Som vi har vist, legger SV-heftet stor
vekt på å få folk til åta avstand frastre- virkelig gjaldt).
Hvorfor gjorde disse få, men aktive, b~visst ledelsens jobb l
iken på et usaklig grunnlag.
fagforeninga, gjorde alt de kunne for å få oss tilbake til jobben
Samtidig unnlater boka stort sett å
uten en eneste garanti, og etter streiken gikk l spissen for nye
trekke fram alle gode erfaringer fra streiangrep på streiken og de som mest aktivt stilte seg på vår
ken {f.eks. at vi hele tida sto for enhet
side?
med de permitterte mot bedriftsledelsen og
De står for klassesamarbeid, enten helt åpent eller mer tilstyresmaktene.)
Men SV-Hvitboka må likevel komme med noen slørt l radikale fraser. De mener i bunn og grunn at arbeideren ·
og kapitalisten har felles interesser og at alle virkelige framinnrømmelser på slutten, f.eks:
skritt for arbeideren skjer gjennom samarbeid 1 ~marbelds"Men streiken viste samtidig at det er
organene på bedriften, og gjennom et samarbeid mellom
mulig å mobilisere folk til rettferdige
staten og næringslivet. De vet at enhver vellykka streikekamp
krav - at kampviljen er tilstede" {s.26). v~ gjøre det vanskeligere for dem å vinne fram.

Forøvrig inneholder SV's Hvitbok få forslag til hva som direkte kunne ha vært gjort
annerledes og bedre i den aktuelle situasjonen. Og de få forslagene er stort sett
ubrukeli_g e, bortsett fra endel selvfølgeligheter.
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Det er enkelte som setter egne interesser, eventuelt snevre
partiinteresser, over hva som gagner foreninga og de fagorganiserte som helhet. Når de får bein i sikte eller bein å gnage på
skifter de standpunkt. Enten de har utsikter til en bedre jobb
på Zinken, visse personlige fordeler gjennom samarbeidet
med ledelsen, utsikter til en karriere i forbundet gjennom kurs
og LO-skole, eller satser på å komme seg fram i partisammenheng eller gjennom parlamentarisk arbeid - så gjelder det å
markere seg for en «ansvarlig» klassesamarbeidspolitikk mot all aktiv arbeidskamp.
Under streiken fikk vi et skoleeksempel på hvordan dette
11lle mindretallet i foreninga var uunnværlige for bedriften. Vi
vil derfor gi vår fulle tilslutning til Strasbourgertesenes understrekninger av å være forberedt på, være på vakt mot, og innbitt kjempe mot de reformistiske fagforeningslederes forsøk
på å undergrave og knekke streiken innenfra.
«Nettopp når en streik pågår, gjelder det å tidoble energien
for å avsløre de reformistiske fagforeningsbyråkrater, deres
metoder for å undertrykke streiken, deres manøvrer, deres
underhåndsinstriger med borgerskapet og den borgerlige
staten osv.» (kap. 5)
«Erfaringene ... har vist at hvis ikke reformistene klarer å
kverke bevegelsen alt i begynnelsen, vil de i kampens forløp
søke seg et beleilig tidspunkt for streikebryteri, for å falle de
kjempende arbeiderne i ryggen. Reformistene benytter seg
av sin innflytelse over visse lag av arbeiderne, for ·de mest
passive elementer vil alltid låne øre til dem som til og med
under sosialismens fane foreslår å innstille kampen og ødelegger den~ne massebevegelse etter den andre ... » (kap.10)
Disse lærdommene viste seg for oss å ha full gyldighet under
Zinken-streiken.
Det er helt rett det som Arbeidernes Leksikon slår fast om
klassesamarbeid:

medlemmenes interesser og til en solidaritetsorganisasjon
med andre arbeidere, nasjonalt og internasjonalt. «Arbeidere,
foren dere» er mottoet som nå må gjelde i kampen mot ulike
overgrep og rasjonaliseringsplaner fra Zinken-ledelsen. Det
gjelder å styrke enheten mellom medlemmene og mellom
gruppene på konkrete saker og mot alt klassesamarbeid. De
færreste ønsker samarbeid for samarbeidets skyld.
For å kunne styrke enheten og samholdet i foreninga, er det
også nødvendig å reise kamp mot dem som går i spissen for å
undergrave og motarbeide enheten, de som er ute etter å skaffe seg bein og de som setter lojalitet til bedriftsledelsen
og/eller til snevre partiinteresser over foreningens og arbeidernes felles sak.
Ellers var vi ikke godt nok organisert til å møte det enorme
presset og de enorme angrepene som blei retta mot streiken i
den siste uka av streiken. Dvs. vi var ikke i stand til å aktivisere det store flertallet a v de streikende til agitatorer for
streiken, stålsette alle 150 mot de angrepene som ble retta mot
oss, og å slå hardt mot all den skittkastinga og de splittelsesforsøkene vi var utsatt for. Hvordan skulle vi makte dette?
Vi tror at det forslaget til organiseringa av streiken som blei
diskutert i streikekomiteen den andre uka, men som da ikke
vant full oppslutning, ville kunne ha bidratt til dette. Dette forslaget sikra en solid kontakt mellom de streikende og streikekomiteen i mindre grupper, der alle spørsmål og problemer
kunne bli drøfta etter en plan fra streikekomiteen - og der viktige oppgaver for hele streiken kunne bli diskutert, forslag for
å utvikle streiken kurµie bli reist og en kunne i fellesskap kom- .
me fram til hvordan møte angrepene mot streiken på en mer .
offensiv måte. Ikke minst ville ei slik organisering være effektiv for å ta kampen opp mot dem som gikk i spissen mot
streiken innen våre egne rekker og 1 fagforeninga. Dette burde
skjedd ved at det store flertallet av de streikende gikk aktivt ut
til arbeidskamerater som var i tvil, vant dem for streiken og
fikk dem med på medlemsmøtene i avd. 61. Det mangla f.eks.
ikke mer enn 30 stemmer på det avgjørende møtet i avd. 61 før
streiken ville fått ei helt anna vending.

<<••• Uansett på hvilket grunnlag klassesamarbeid kommer i
stand, viser erfaringene alltid at det skjer på den undertrykte klasses bekostning. Dens maktposisjoner svekkes,
der oppstår forvirring i dens rekker, og selv om den herskende klasse til å begynne med har gitt tilsynelatende innrømmelser, benytter den straks arbeiderklassens svekkede
stilltng til ikke bare å oppheve disse, men også til å gjøre yt.
te!"ligere angrep på arbeidernes levestandard.»

Dette er gang på gang blitt bekrefta på Zinken det siste året.
Takket være ei splitta fagforening og et foreningsstyre som i
hovedsak består av klassesamarbeidsfolk, har ledelsen hatt
nær sagt fritt spillerom. Og et år etter streiken er Zinkenledelsen i ferd med å sette 1 verk en rekke sparetiltak ved å
redusere sosiale goder som de fagorganiserte har hatt på
Zinken i alle år eller opparbeida oss og ei kampanje for å gjennomrasjonalisere hele produksjonen. ·
Dette var noe vi for et år siden spådde ville skje dersom
ledelsen og dens allierte greidde å knekke streiken. Men motstanden er reist. Fagorganiserte på Zinken står nå overfor
oppgaven med å gjøre avd. 61 til en solid kamporganisasjon i
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ETTERORD
Var streiken en seier eller et nederlag? Det var et
nederlag at vi ikke fikk innfridd våre krav med det
samme. Men streiken la grunnlaget for at vi seinere
på høsten oppnådde et generelt tillegg på 1,30, etter
at ei samla forening hadde avvist et nytt tilbud på
0,80.
Og på mange måter var streiken en seier. Vi hadde bare en vei å gå etter denne provokasjonen fra
bedriften, nemlig kampe_!!§, vei. Det var en viktig
seier for oss at vi reiste denne kampen, i stedet for å
bøye hodet og godta 0,00. En er aldri garantert seier
om en går ut i streik. Likevel var det det eneste rette.
Vår styrke var at vi gikk ut enhetlig og sammensveisa, på tvers av tidligere motsetninger. Vi visste
at vi hadde alt å tape på å forholde oss passive. Og vi
visste at vi ikke sto aleine, men hadde stor støtte.
Det var også en seier at vi greidde å stå imot giganten Zinken og mange harde angrep - ikke lot oss
splitte og gikk samla tilbake til jobben for å fortsette
kampen. Vi lærte å kjenne prinsippet om at står vi
sammen, er vi sterke, splitta er vi ingenting.
Siste ordet er ikke sagt i klassestriden mot den
rovgriske Zinken; verken i kampen mot lønnsnedslag, i kampen mot rasjonalisering eller i andre
sammenhenger. I tillegg har vi trukket mange viktige lærdommer som kan danne grunnlaget for
framgang og seier seinere. Vi lærte bedriften bedre
å kjenne - dens metoder og taktikk. Vi lærte hvem
som sto imot oss og hvem vi kunne stole på - vi lærte å skille mellom sanne og falske venner. Vi fikk
bedre kjennskap til andre som hadde streika før oss,
som hadde trossa lovverket og fått støtte og vunnet
seire. Vi lærte at vi burde ha skolert oss bedre i arbeiderklassens historiske kamperfaringer.
Under streiken reiste vi rettferdige økonomiske
krav. Men vi så etterhvert at disse kravene uunngåelig fikk et politisk innhold. Kravene var nemlig
retta mot det politiske spillet som staten ved hjelp
av Kleppe-pakka hadde lagt opp til. Streiken fikk
også politisk karakter på en annen måte. Vi blei
møtt med et klart politisk trekk av de statlige myndigheter sentralt, lokalt og på fylkesplan da trygdenektinga blei gjennomført. Vi sto sammen på tvers
av partipolitiske skillelinjer, samtidig som vi avviste all politikk som forsøkte å undergrave og splitte denne enheten.
Vi trodde at lovene var laga for at også arbeidsfolk skulle ha visse rettigheter. Men under streiken
lærte vi at lovene er laga til fordel for bedriftene og
kapitalistene. Og bak fagre ord om «gjensidig samarbeid» opplevde vi Hovedavtalen som et rent undertrykkingsmi
m?t streikeretten. Denne avtalen er ikke noe annet enn et våpen som blir brukt
for å prøve å knekke arbeidsfolk i kamp. Men sjøl
om vi hadde vunnet helt igjennom med våre
økonomiske krav, ville ikke dette ha vært noe annet
enn en midlertidig seier. Vi er etter hvert blitt klar
over at slike lønnstillegg raskt blir «spist opp» gjennom prisstigning. Staten forsøker også å «ta igjen»
ved hjelp av skatte- og avgiftsøkninger. Derfor må
kampen mot lønnsnedslag reises igjen og igjen i
dagens samfunn, fordi bedriftsherrene igjen og
igjen forsøker å hale ut mer profitt. Og alt tyder på
at kapitalistklasse.te i det siste har valgt ei hardere

linje overfor arbeidsfolk, både på Zinken og rundt
om i landet. Og de får god hjelp av klassestaten med
sine Kleppe-pakker og lovregler. Nulltilbudet er etterhvert blitt vanlig, ikke minst innafor Kjemisk.
Det eneste svaret på dette er organisert lokal kamp,
slik streiken ved Elkem i Moss også er et eksempel
på.
Situasjonen i dag krever at hele arbeiderklassen
slutter rekkene tettere sammen og at den klassesolidariteten vi vet er levende, kommer stadig sterkere
til uttrykk. Mot oss har vi en sterk og velorganisert
motstander: En samla kapitalistklasse, staten og
lovverket deres, og deres håndgagne menn i fagbevegelsen.
Alle vi som satt i streikekomiteen regner oss som
sosialister, i den forstand at vi har trodd på mer
rettferdige forhold for arbeidsfolk. Erfaringene fra
streiken har lært oss at det samfunnet vi lever i i
dag, er bygd på at kapitalistklassen sitter med
herredømmet og at staten står på deres side.
Rettferdighet kan derfor ikke skapes ved klassesamarbeid, men ved avskaffelsen av ' hele utbyttinga, og opprettelsen av et sosialistisk Norge
der arbeiderklassen har den avgjørende makt.
Det venter mange nye slag, men vi er bedre rusta!
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UTTALELSE FRA VART
SISTE STREIKEMØTE
Dette er ei hvitbok om
streiken på Zinken i Odda høsten
1976. De nne boka bygger blant
annet på uttalelse n fra det siste
streikemøtet den 11. oktober
1976. Denne uttalelsen slo fast
flere av vå re viktigste erfaringer i forbindelse med
streiken .
Odda SV har gitt ut et hefte
som he ter «Norzink-konflikten
e rfa ringer fra en arbeidsVi har på streikemøtet idag
vedtatt å avblåse streiken. VI
går tilbake på arbeidet fra
imorgen, tirsdag den 12.10 kl.
06.00.

kamp 1976». De tte hefte t utelater ~dessverre å nevne både
dette og andre viktige v edtak fra
streikemøtene våre.
Vi som satt i streikekomiteen
og står for denne hvitboka, vil ta
avstand fra dette heftet fra SV.

Gjennom «Zinke n -streiken
slik den var» vil vi vise at SVs
hvitbok står i motstrid til våre
e gne lærdomme r og ve dtaket på
de t siste streike møtet.

verk en effektiv lock-out. De
satte skjebnen til flere hundre
arbeidskamerate r på spill for
å bruke dem som pressmiddel
mot streiken.

Gjennom snart tre ukers
Men bedriftsledelsen og stastreik har vi stått sammen . i
ten har i)<ke stått alene i dette
kampen for våre rettmessige
spillet. ForbundsleQelsen og et
krav . Ingenting har I løpet av
lite mindretall av lokale
denne streiken endret vår
pamper
såkalte arbeiderholdning- til kravene. De står
ledere
har vært deres håndfortsatt ved lag.
gangne menn. En liten klikk
Vi har lært my.e og fått rike
klassesvik e re har hatt til opperfaringer gjennom denne
gave å knekke streiken innenkampen som også andre arfra . De har prøvd å skape det
beidere må ta lærdom av.
VI har opplevd hvordan beinntrykk at vi i streik sto andriftsledelsen gjennom systesvarli1; for be driftsledelsens
matisk forvrengninger, hets
og statens sjonglering med de
og bakvaskelser, har prøvd å
permitterte .
knekke moralen blandt de Vi har stått last og bras! med
streikende . Bedriftsledelsen
våre permitterte arbeidskame
rater . \ 'i har fullt ut støttet de
er representanter for et internsjorialt monopolselskap som
permittertes krav om daghåver inn gigantprofitt ved
penger - · og at forbundsledel hjelp av utnytting og blodig sen åpner sin streikekasse
terror i den 3. verden.
Inntil dette blir Innfridd. VI
Vi har opplevd hvordan
har delt vår.streikekasse med
borger.pressa har framstått
de permitterte . Alt dette står
som denne ledelsen sitt villige
ved lag, og vi er de eneste som
talerør .
har stått på de permittertes
VI har trukket viktige lærside .
dommer om staten sin rolle
som et Lydig redskap for kapiVi har samtidig fått oppleve
talen. Da bedriften gikk til
den store solidaritet og støtte
permittering av 250 av vår e
som fins blant arbeidsfo lk
a rbe id skame rate r ,
nektet
over hele landet. Økonomisk
staten å utb eta le dem deres
og politisk støtte har strømdagpenger .
met inn fra fagfore ninger ' e n Slik kunne be dri ftsl edelsen
keltper soner - og ikke min st
fr a de aktive streikestøtte-

komiteene . Disse har gjort en
svær innsats . Deres arbeid og spesielt den flotte Landskonferansen for streikestøttearbeidet her i Odda · den 10.
oktober , gjør at vi retter en
særskilt takk til- Streikestøtte komiteene . De er en sikker
støtte for arbeidsfolk i kamp.
Vi bevilger kr . 500 .1 til driften

av
Streikestøttebevegelsens
Informasjonskontor.
Vi vil og få uttrykke vår
takk og tillit til flertallet I det
avgåtte styret i avd. 61, med
fagforeningsformann
Hans
Sekse i spissen. De har konsekvent stått skulder ved skulder med oss.
I kontrast til deres rakryggede holdning, blir det
sittende forhandling sutvalget
nærmest en karikatur .
Når det skal være ekstraordinært årsmøte og nyvalg i
avd. 61 bør vi og de ·andre arbeiderne ved Zinken vite å
møte opp og vite hvem vi skal
velge .
Når vi nå avblåser streiken,
er det ikke fordi vi føler oss
slått. men av hensyn til enheten blant arbeiderne . Streik
er et effektivt våpen. Vi har
satt bedriften i klemme
og
vi vet at alt som vil komme
fram i forhandlinger over kr.
0.00 ene og alene skyldes vår
kamp .
Vi går derfor ikke tilbake i
det uvisse, men stiller følgende krav . Ingen ting kan vedtas
på vegne av oss OV('r forhandlings bordet.
Vi
krev<.>r
grupppevis avstem ming . og
de to grupper som har va•rt i
streik . skal sammen avgjøre
om vi godtar resultatet eller
ikke .
\' i a vblåsPr strl'ikl'n
løftl't hode. Vår k lassesolida ritPt Pr ,;1,vrka . l)p l'rfarit g <'nP
"; har trukket har styrka oss.
Og- vi vet de ";1 være til ekS<'mpcl for o_ss sjøl og arbeid!'re over h.-le landet.

TAKK FOR ALL STØTTE!
TIL FAGFORENINGER, INTERESSEORGANISASJONER. STREIKESTOTTEKOMITEER - OG IKKE MINST TIL DERE TUSNER AV ENKELTPERSONER SOM
HAR STØTTA OSS MORALSK OG ØKONOMISK VIL VI Sl: TAKK!

STREIKEKOMITEEN
for de streike nd e linken-arbeidern e
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