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FORORD
Den 21.mars i år ble vi av LO-sekretariatet suspena.ert f~a våre tillitsverv etter Hovedavtalen på Zinken
i Odda.
.
Dette var sluttsteinen i en politisk aksjon satt i
verk av Zinken-ledelsen etter .streiken i fjor høst.
Denne aksjonen for å få oss fjerna fra tillitsverv
og som forhandlere ble videreført av NAF - i intimt
samarbeid med Arbeidsrettens formann - og avslutta av
LO-ledelsen i samarbeid med .forbundsledelsen og endel
lokale tillitsmenn.
-

Vi tre ble suspendert som tillitsmenn overfor bedr'iften på ubestemt tid.
Årsaken til det hele var at vi konsekvent støtta
streiken på Zinken - og fordi vi har erklært at vi
akter å støtte arbeidsfolk i rettvis kamp i framtida.
Når vi nå gir ut denne Hvitboka i forbindelse med
LO-kongressen 1977, har det flere årsaker:
- Vi vil vise hva denne suspensjonssaka dreier seg om,
opp imot ei rekke fordreininger i borgerlig presse og innen fagbevegelsen.
- Vi vil vise hvordan LO-ledelsen aktivt har gjort
jobben for Zinken-ledelsen, NAF og Arbeidsretten.
- Vi vil trekke fram den støtten vi har fått fra våre
arbeidskamerater, og de protestmarkeringer som har
vært mot LO-ledelsens overgrep.
- Vi vil også summere opp endel lærdommer som kan være
nyttige for alle som ønsker å kjempe mot alt klassesamarbeid og for å gjøre fagforeningene til kamporganisasjoner for medlemmene.
- Vi gir ut heftet fordi vi mener at denne saka ikke
bare angår oss, men er prinsippielt viktig for hele
arbeiderklasS'en. Den må ses i sammenheng med andre
suspensjoner og overgrep innen fagbevegelsen det
siste året, f.eks. ved Linjegods, i NTL, i SEF/Kommuneforbundet og ved , Hustad ,(,NNN) .
,
1

,

,

Vi håper denne Hvitboka kan bidra til å styrke opinionen mot suspensjonene .og mot alle andre angrep på de
demokratiske retter på arbeidsplassene og i fagbevegelsen.
Odda, den 20.mai 1977

- Et eventuelt overskudd av salget går til Kampfondet på linken
-Heftet kan bestilles av: Jørgen Digranes, 5776 Nå
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Hva har skjedd

■
■

BAKGRUNNEN FOR SAKA
Denne saka har sin dire~te bakgrunn i
streiken p~ Zinken ifjor høst - og vi
finner det nødvendig å gå kort inn på den.
For øvrig vil vi henvise til den Hvitboka
om streiken som den tidligere streikekomi teen er i ferd med å utarbeide .
Før streiken hadde vi følgende tillitsverv innen Odda Kjemiske Arbeiderforening
(avd . 61 av Norsk Kjemisk Industriarbeider forbund):
Hans Sekse
Fagforeningsformann
Rune Paulsen
Nestformann i avd . 61,
gruppeformann i støperiet
Jørgen Digranes: Sekr . i a vd . 61, gruppe formann på mek . verksted
Bakgrunnen for streiken :
Tillitsmannsutvalg et i hele avd. 61
vedtok gruppevise forhandlinger ved - høstens s æ r oppgjør . Støperiet og elekt~o l ysehallen var de t o første gruppene som
skulle forhandle.
Lønnskrav på 2 . 50 - 3.50 ble reist for å få
innfridd Kleppe - pakkas garantier om 4.5 %
lønnsglidning og for å hindre lønnsned~
slag .
Etter resultatl øse forhandlinger ( " tilbud"
på kr . 0,00 ) og etter en 5-dagers gå sakte-aksjon, vedtok støperigruppa enstemmig å gå ti l streik onsdag den 22.9.
Gruppa i elektrolysehallen fulgte etter
fredag den 24 . 9 .
Tillitsmannsut valget vedtok samtidig å
stoppe forhand l ingene for de øvrige gruppene , i og med at ledelsen hadde s l ått
fast at det ikke kom på tale med generelt
tillegg fo r noen grupper.

nings~øte st~aks ~ tter at støperigruppa
hadde gått ut i streik.
På dette med l emsmøtet stemte 225 for en
støtteuttalelse til streiken , 65 stemte
imot .
·
·
· ·
P8 denne bakgrunn gav de to av oss som
fortsatt var tillitsmenn, vår fulle støtte
til streiken - sammen med det øvrige sty ret som ikke var i streik.

GJORDE VI GROVE BRUDD PA HOVEDAVTALEN,
SLIK NAF OG LO SEINERE PASTO ?
S8lenge streiken hadde stor støtte og
sympati , ble aldri dette antyd a,
Den 23 . 9 - dagen etter at streiken brøyt
ut - hadde fagforeningsstyret møte med
forbundssek r etær Ola v Støylen.
Her ble alle protokoller fra forhandlingsmøtene med bedriften - underskrevet av
begge parter - og alle protokoller fra
gruppe - og styremøter , gjennomgått - og
al l e ti lli tsmennenes framgangsmåte ble
uten merknader godkjent i samsvar med
Hovedavtalen .
Konkrete merknader har aldri seinere vært
nevnt, hve r ken fra forbunds - eller LO-led else .
Dessuten · deltok to av oss på et forhandlingsmøte med bedriften under streiken,
e t møte som gja ldt andre saker, uten at
det ble an tydet at vi burde und erkjennes .
(På dette møtet deltok også representanter
fra fo rbundet og Elektrokjemisk Arb eids giverforening)
Under streiken gav vi vår vilkårsløse
støtte, samtidig som det var de streikende
sjøl som til enhver tid fatta avgj ø relsene
om streikens ut vikling .

HVORDAN STILTE VI OSS TIL STREIKEN?
For det første støtta vi fullt ut de
rettferdige kravene som ble r eist fra
gruppene , og vi fremma disse i forhand lingene med bedriften.
For det andre gjorde Hans S~kse det
han var pålagt som fagforeningsformann
etter Hovedavtalen: å informere de to
· gruppens om Hovedavtalens bestemmelser
om fredsplikten før streik eve dtakene ble
fatta .
For det tredje nedla Rune Paulsen sine
tillitsverv som nestformann i foreninga
og so~ g rup peformann fra det øyeblikk
støperigruppa gjorde sitt streikevedtak.
Paulsen v ar m.a.o. overhode ikke tillitsmann under streiken.
At han s e inere ble valgt som .talsmann for
streikekom it een , er ei helt anna sak .
For det fjerde tok det øvrige fagf oreningsstyret initiati vet til et fagfore-

STREIKENS UTVIKLING ..I.'kbRTE .TREKK
Streiken fikk stor politisk , Økonomisk
og moralsk støtte fra hele landet - fr~
fagforeninger,streikestøttekomiteer , 'andre
o rganisasjoner og ei lang rad enkeltpersoner .
Streiken møtte harde angrep og trusler
fra bedriftsledelsen, kommuneledelsen , hel,
den borgerlige pressa , ledelsen i fagbevege lsen og endel lokale tillitsmenn s om
sto for klassesama r beid .
Det groveste politiske angrepet på streiken skjedde da de 250 pe rmitterte ble
nekta den arbeidsledighetstrygda de hadde
krav på. Dett e . kynis·ke spillet for å splitte arbeiderne på Zinken ble bevis st utnytta av all e de kreftene som gikk i spi ssen for å knekke streiken .
Alt dette . medførte at enheten om streiken innen avd. 61 ble brutt ned .
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På medlemsmøte i avd. 61
den 8.10 oppfordra et knepent flertall - ( 199 mot 170)
de streikende om å vende tilbake til arbeidet uten garantier , for å oppta forhandlinger,
Dette vedtaket innebar at det sittende
fagforeningsstyret - der et flertall fort~
satt støtta streiken fullt ut - måtte gå.
Istedet ble det valgt et midlertidig
forhandlingsutvalg fram til det ekstraordinære årsmøtet i avd. 61.

BEDRIFTENS TERROR ETTER STREIKEN
Bedriftsledelsen trodde tydeligvis de
hadde arbeiderne og fagforeninga på kne.
Den satte igang en hevnoffensiv der de
nytta rene terrormetoder.

- 3 unge arbeidere som var me d i strei k en,
herav et medlem av streikekomiteen, ble
sagt opp på usaklig og politisk grunnlag.
- Da de 145 arbeidskameratAne i støperiet
og hallen gikk til sit-down for å slå ,
oppsigelsene tilbake, ble samtlige trua
med oppsigelse sjøl.
- Et avlegs arbeidsreglement ble håndheva
til punkt og prikke, og flere ble trua
med oppsigelse.
- Vi tre fikk sp e siell behandling:
Paulsen ble nekta adgang til bedriften
da han skulle delta på et gruppemøte.
Digranes og Sekse ble satt under spesiell overvåkning.

NAF og Zinken-ledels-en
svartelister tillitsmenn
Klassekampen

FORTSATT URO PA ZINKEN
NAF vil ikke godkjenne Digranes
som tillitsmann -

"Hvis en tillitsmann gjør seg skyldig
i grovt brudd på sine plikter etter
Hovedavtalen, kan NAF overfor LO kreve
at han fratrer som tillitsmann ... "

Dette initiativet formidla EAF raskt
videre til Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund (NKIF).
Forbundet ble her bedt om å medvirke til
at vi ikke ble valgt som tillitsmenn på
nytt.
(Kilder: Hardanger Folkeblad den 5.11 og
Bergens Tidende den 8.11)

ZINKEN-LEDELSENS UTSPILL
Samtidig tok Zinken-ledelsen initiativet for å få oss fjerna som tillitsmenn for framtida.
Den 20.10 1976 sendte bedriftsledelsen
et brev til Elektrokjemisk Arbeidsgiverforening (EAF), der de hevda at vi hadde
brutt Hovedavtalens bestemmelser så grovt
under streiken at vi ikke kunne godkjenneg
som tillitsmenn.
Om vi ble gjenvalgt i tillitsverv i foreninga i framtida, burde EAF gjøre innsigelser, het det i brevet.
Zinken-ledelsen henviste her til Hovedavtalens paragraf 6, punkt 1, der det bl.
a. heter:
'
" ... Det er derfor uforenlig med arbeidsgivernes og tillitsmennenes plikter
·å tilskynde eller medvirke til ulovlig
konflikt."
Paragraf 10,1 .ledd,i Hoveda~talen ble også benytta:

Med andre ord forsøkte her bedriftsledelsen og arbeidsgiverforeninga å påvirke
et internt fagforeningsvalg.
(Det samme s k jedde forøvrig også i pressa,
der Zinken-ledelsen framsatte trusler om
at bedriften ble nedlagt om fagforeninga
ikke valgte moderate og samarbeidsvillige
kandidater).
·
Men på det ekstraordinære årsmøtet i
avd.61 den 1 ,11 ble en av oss, Jørgen Digranes,likevel gjenvalgt som sekretær i
foreninga o~ medlem av f orhandlingsutvalget.
På dette årsmøtet var nestformannen i forbundet, Arthur Svensson, tilstede.
Han informerte ikke om henvendelsen forbundsledelsen hadde fått fra EAF om at vi
ikke var valgbare.
Tvertimot uttalte han under møtet og til
NRK/Bergen etterpå at forbundet på grunn
av det meget store frammøtet (over 400 av
vel 600 medlemmer ,herav ca.100 pensjonister) på årsmøtet, ville ha godtatt et hvilket som helst valg.

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

" .. Sekretær Tor Ha~vorsen 1 LO ønsker
ikke å kommentere saken på det nåværende tidspunkt, men påpeker at når LO
har bedt om et slikt møte, så er det
fordi man har andre synspunkter enn Arbeidsgiverforeningen ...... Mulighet~n
for at saken ender i Arbeidsretten er
dermed tilstede."

HVA SIER _LO ?
. t NAF:
)Lo
. og N.K,I.•.F. går 1mo

f/F ,iy;_o -1c

Ikke grunnlag for å
underkjenne Digranes
- Bedrlnen og Norsk Arbeids-

Dlgranes som tlllltsmann ved

giverforening bygger på et for

Norzink.

splnkelt grunnlag når de krever underkjennelae a v Jergen

~l ved Norzink, Olav Beil, som

Det e r formannen I avdellng

Her ser vi at både forbundsledelsen og
LO-ledelsen distanserer seg fra bedriftsledelsens initiativ - i alle fall i ord.

med denne Uttalelsen relererer tU den protokoll som ble

Over til side 15

Uka etter ble det avh6ldt et .m~te mellom EAF og ledelsen i LO . for å drøfte ini
tiativet fra Zinken-ledelsen.
I Bergens Tidende den 8 .11 finner vi
følgende:

Dette kom~er også til uttrykk på et
møte i Oslo den 23.11 mellom representanter fra LO (Leif Haraldseth,Olav Sunde og
Steinar Halvorsen),fra NKIF (Arthur Svensson) og fra styret i avd.61 (Olav Bell og
Olav Sæd).
Her ble det utforma en protokoll som
slår fast:
" ... Bedriften og Norsk Arbeidsgiverforening bygger på et for spinkelt grunnlag når de krever underkjennelse av
Jørg~n Digranes som tillitsmann ved
Norzink".

I løpet av november måned fant det- sted en dvfsdiskusjon i Hardanger Folkeblad
mellom direktørene på Zinken oq oss. Det kan ha . interesse å gjengi utdrag av denne:

Hvem -velger
tillitsmenn i
avdeling 61?
Direktør von Krogh uttalte i
heisidesintervjuet i Hardanger
Folkeblad (HF) 27.10. at alle de
han kaller «ekstremister» i avd.
61 må «bringes til taushet eller
frarøves enhver innflytelse».
M.a.o . går direktøren inn for at
fagforeningen suspenderer eller
ekskluderer noen a v sine medlemmer.
Denne å pne og klare opi,fordring fra dire ktøren til de fagor ganiserte på Zinken er noe helt
nytt fra den kanten. Direktøren
kaster seg aktivt inn i valgkampen før årsm'-!tet med
oppfordringer og trusler overfor
de fagorganiserte . Bedriftsledelsen forsøker altså direkte å
blande seg inn i og påvirke vårt
fagforeningsarbeid.
Det er verdt å merke seg at
HF ikke tar avstand fra bedriftsledelsens opptreden, men
tvert i ITlot gjennom flere lederartikler prøvde å legge grunnlaget for suspensjoner og
eksklusjoner.
Enkelte mørkeblå medlemmer i avd. 61 har antyda lignende· oppfatninger på våre medlemsmøter, uten særlig suksess.
Bedriftsledelsen, borgeravisenes (inkludert HF) og de mest
trofaste samarbeldeme setter i
dag alt Inn på A splitte enheten
og knuse all opposlnjon blant ar:
beldeme og 1 fagbevegelsen. Og
den velkjente met.oden deres er
anti-kommunismen .
Det kan være på sin plass kort
å nevne hvem vår motpart er,
Norzinks
virkelige
herrer.
Langt sterkere. krefter atår bak
dir. von Krogh. Norzink er delvis eld av Sveriges største
!tnanagruppe, Wallenbergkonsemet, gjennom Bollden. Bak
ztnken atAr også Soclete Generale i Belgia. gjennom Union
Mtnlere og CRAM.

Dette er et av verdeM at«ste
flnanamooopoler, med Interesser i de neate deler av verden.
Det er mot dlsae kapitalkreftene arbeidere på Zlnken reiser
rettferdige krav mot real!.,,,..
nedgang og mot oppolgelaer.
NIi. forøker altall. Norzink-:.
ledelsen li. avgjøre hvem avd. 61
skal ha aom Wlltamenn. Godtar
vt et slikt overgrep, blir kanskje
det neste skritt av valgkomiteen
vår mil. råd!ere aeg med dir. von
Kro ! • neate li.ramtile.

Det er medlemmene som
velger tlllltsmennene i Norge,
ikke bedriftene. Ledelsen får
godta valgene, ellers får de sitte
der og forhandle med seg sjel.
Derimot har bedrltsledere en
·annen praksis i f.eks. Spania og
Syd-Afrika, der Norzinks eiere
har mange bedrifter.
• Hr. von Krogh lever mullgena i
den trua at han kan overføre
metodene derfra og hit? Om von
Krogh Ikke Innretter seg etter
f,agforenlngsdemokratlet , bør
vel vi fagorganiserte overveie A
få han videresendt ned dit han
mull ens hører bedre hjemme?
llamSellae
Jwpta Dlgram, ■

RØdt kort til tillitsmenn?
At en fotballdoinmer treker frem det røde kortet og
viser ut en spiller aom grovt .
har forbrudt seg mot de regler
som gjelder for spillet, vil vel
de . fleste vanlige meMesker
anse for rett og riktig. Uten at
spillereglene blir håndhevet
ville de neste fotballkamper
temmelig sikkert ende i kaos.
Fotballeksperter er vi alle,
men spillereglene 1 arbeidslivet er kanskje lkke Uke godt
kjerit . .
Når Hans Sekse og Jørgen

Dlgranes I et Innlegg t Hardanger Folkeblad for mandag
november besværer seg
over de innvendinger som er
reist fra arbeidsgiversiden
mot at disse (og Rune Paul•
sen) blir godkjent som tillits•
menn overfor bedriften, så
kan det derfor være på sln
plass å referere hva disse arbeidsllvetø spilleregler sier
om et slikt tilfelle, slik at les•
erne får et korrekt grunnlag W
å gjøre seg opp en mening om
saken.
15.

I Hovedavtalen mellom LO
og NAF hetc1· det 1 paragraf 6
punkt 1: .

«Arbeidstakernes
t1111tsmenn ved bedriften godkjennes som representanter og
talsmenn for de organiserte
arbeidstakere. Tlllltsmennene
har 1 likhet med arbeidsgiveren og den som overfor arbeidstakerne opptrer på bedriftens vegne , plikt til å gjøre
sitt beste for å vedlikeholde et
rolig og godt samarbeide på
arbeidsstedet. Dette gjelder
således under arbeidet, under
konferanser mellom bedriften
og tilttsmennene, ved avgivelse av opplysni.tlger til egne
organisasjoner, ved orientering av arbeidskamerater og
ved opptreden overfor den annen parts organisasjon. Det
samme gjelder under utøvelse
av annen funksjon som ttlUts~
mann». I samme paragrafs

punkt , heter del videre: «I ·
Ukhet med arbeidsgiveren
akal UUtsmennene påse at de
pllk'ter som påhviler partene
etter tariffavtale, arbeidsreglement og arbeidervernlov
blir fulgt I den utstrekning disse oppgaver iklce er spesielt
henlagt under andre organer.
Det er derfor uforenUg med

arbeidagiverne• og Ullitamennene• plikter l IU1kynde eller
medvirke tU ulovUg, konflikt».
(understreket av oss)
Hvordan har så Sekse og
. Dlgranes forholdt seg i forhold
W disse spillereglene?
I det ovennevnte innlegg 1
Hardanger Folkeblad skriver
de: «Svaret Ugger 1 dagen:
Det er fordi vi konsekvent
stetta våre streikende arbeidskamerater 1 støperiet og
hallen da de tok opp kampen
mot Zlnkens påbud)).
Javel. Hovedavtalens paægra! 10 første ledd lyder slik:
«Hvis en tlllltsmann. gjør;'seg
skyldig I grovt brud,i 1pll..-stne
plikter etter Hoved:t alen,
kan NAF overfor LO reve at
han fratrer som tlli
ann»,
og hvis ikke NAF skulle felge
opp denne bestemmelsen over
tillitsmenn som bevisst bryter
Hovedavtalen slik som Seks og
Digranes selv hevder, så ville
vi være langt på vel mot anar- ·
kl på arbeidsplassen.
En slik reaksjon har imldlertld intet med de fagorganisertes rett til selv å velge sine
tillitsmenn. Hverken bedrtften
eller
arbeidsgiverorganisasjonene ønsker å blande seg
opp I det. Avdeltng 61 må velge
hvem d~ enn måtte ønske til
tillitsverv
innenfor
foreningen.
Når det gjelder de personer
som skal representere fagorganisasjonen overfor bedriften kreves det imidlertid at de
overholder de spilleregler som
deres egen organisasjon har
vedtatt.

--------
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Den som ikke v1l godta dette
får finne seg i å få det røde
kortet.
Ellrhelm, den 13/11 76.
Aksel Frellumstad
Leif
von Krogh

JO AV OSS ?JEVNE$ FOR ARBtlDSRETTEN
Sjøl om LO- og forbundsle r,j,~ lsen _ i kke
var i stand til uten vid-ei-e ' .li s l1,.1t :te ~;'eq
til NAF' s standpun k t, bl·e i sal~~ n :f .ulgt -opp
fra Zinken-ledelsess og NAF's side.
Før jul stevnet de to av oss, Paulsen
og Digran ; s , for Arbeids r, et't:-en ;
Digranes var som nevnt ~jB~V~lgt Som sekr.
i avd. 61 , ved siden a v ··c;i/
gruppeformann p6 mekanisk ver~ii ~ d .
.
Paulsen ble etter . streiken , va~gt som nestformann i støperigruppa:
·
·

y,ære'

NAF ønska 6 fradømme oss retten til
tillitsverv ved en dom i Arbeidsretten.
Stevningspapirene ble oversendt avd.
61's styre via LO og NKIF. Vi mottok
aldri disse stevningspapirene, vi fikk
kun se gjennom dem p6 avd.61's kontor.
Tiltalebeslutninga bygde p6 uttalelser
og avisartikle·r vi hadde ko_mmet med under
og etter streiken , og referat fra et
internt medlemsmøte i fagforeninga under
streiken, der vi i følg _e t i-ltal e besl1,.1tninga
"medvirket til at streiken skulle
fortsette".
Dette skjedde trass i att o av oss blebehandla som fullverdige tillitsmenn av
bedriftsledelsen under stre i ken.
Dette skjedde trass . i at . samtlige forhandlingsprotokoller og møteprotokoller
fra før o~ unde~ streiken var gjennomg6tt
og godkjent i henhold til Hovedavtalen.
Dette skjedde trass i at Rune Paulsen
overhode ikke var tillitsmann under streiken.
.
N6r det gjaldt Paulsen, var dette alts6
en direkte straffereaksjon overfor en av
150 som var ute i streik. NAF gikk m.a.o.
inn for at det skulle f6 konsek v enser for
øtteftida om en har vært med i en streikelede se.
N6r det gjaldt Digranes (og seinere
Sekse) , var gru·nnlaget for tiltalen at
han hadde støtta streiken som tillitsm0nn,
i samsvar med vedtaket p6 det første medlemsmøtet i avd.61 etter streiken.

VARE ARBEIDSKAMERATER TAR AVSTAND FRA
EN DOM I ARBEIDSRETTEN
Denne tiltalen vakte sterke reaksjoner
blant v6re arbeidskamerater p6 Zinken.
P6 et svært godt besøkt 6rsmøte i gru:ppa p6 mekanisk verksted den 14.januar i
6r : ( 44 av 59 tilstede) , ble de~ste/ n enstemmig vedtatt en uttalelse som skarpt
fordømte utspillet fra bedriftsledelsen
og NAF, og tok klart avstand fra en eventuell dom i Arbeidsretten.
Uttalelsen bles sendt pressa og over~
sendt som forslag til 6rsmøtet i avd. 61.
Dessuten ble Sekse valgt inn som gruppeformann og Digranes som nestformann.

P6 6rsmøtet i støperigruppa i slutten
av januar slutta gruppa seg enstemmig til
uttalelsen fra verkstedet, og slo nst at
vi gjorde det eneste rette under streiken,
og at noe annet ville i v6r situasjon vært
6 svike arbeidskamerater i kamp.
P6 dette 6rsmøtet ble Paulsen gjenvalgt
som gruppeformann.

P6 6rsmøtet i avd.61 i fagforeningssalen tirsdag den 8.februar kom denne saka
opp til behandling som et hovedpunkt.
Frammøtet var bra:Ca.240.
Flertallet i foreningsstyret gikk klart
imot forslaget fra verksted- og støperj~ruppa, og gikk inn for at fagforeninga
ikke skulle uttale seg i denne saka .

0

Dette var en sak for forbundet og LO-ledelsen 6 ørbeide med ,ble det hevda.
Forslaget b+ .; like v el vedtatt med
klart flertall '.
Uttalelsen lyder~

To t .illi tsmenni ved Norzink a / s er a v bedrifts ledelsen og NAF s tevnet for
for Arbeids retten. De er til t a lt· f or å ha brutt Hov edavtalen under s treiken.
Dette er et politis k f orsak fra arbeidskjaperne på å få underkjent løvlig
valgte tillitsme nn.
Det er et forsak p å

a. kneble.

hele de t frie f a gforeningsarbeidet og fagfor-

eningsdemokratiet.
Det. er et frams tat som bryter fullstendig med prinsippet om at v i fag organiserte a rbeidere sjo.1 s kal velge v åre icillits men:ru og våre forhandlere.
Påstanden om, brudd på Hove.davtalen er kun et :forsok på å, skjule a rbeidskjopernes e gentlige hensikter: å a vvise t.illi tsmenn1 s om . k.onsekve.nt stottet
streiken.

I den s enere tid h a r vi vert vitne til at ledelsen i flere f ag:t:orbund i
LO har tru.et med og, s a tt. i verk underkjenning av tillitsmenn i form av suspena.jone r og eksklusjoner.
Også her har grunnen vert at de har ata.tt.a poliitiake eller tariffs tridige
s_treiker. Best kjent her er de tre suspensjonene i Norak Tjenestemannslag
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«Derfor- Vil ,i ,ikke skfive
·under ·1ojalitetsetk1æringen>>
\

,,

J.

'

•

•

r-~ :·

-Ai,-~;~ns ~ek~e,-JØ_rgen,_,qigranes og .Rune PauJse'n

il'

l

Undertegnede støttet · fullt ut
den rettferdige streiken - ved
Norzink mot- realløimssenking
og kombi-oppgjøret.
Som et svar på dette, har be
driftsledelsen etter streiken tatt
initiativet til å få oss underkjent
som tillitsmenn gjennom Arbeidsretten .
Se~~• har NAF og LO-ledelsen blitt enige om en annen
måte «å løse saken på:->.
NAF og LO-ledelsen krever at
vi skriver under på ei sjølerklæring - -sarntidlg som de
truer med konsekvenser dersorri
vi ikke skriver under.
Grunnen til at de vil ha oss til
å skrive under, er at med underskrifter vil de uten videre kunne
fjerne oss som tillitsmenn neste
gang vi stiller oss solidarisk
med arbeidsfolk som kjemper
for sine interesser.
Og skriver vi ikke under, vil
det kunne bety innledningen Ill
ei heksejakt ledet av toppene i
NAF og LO for å få oss fjernet
som tillitsmenn uansett.
Erklæringen lyder :
L Undertegnede erkjenner å ha
gjort seg skyldig i brudd på sine
plikter etter Hovedavtalen i forbindelse med de ta riffstridige og
ulovlige arbeidsnedle gginger
vf'd

!'-!OR :~H'4K A/S i tiden 24.

s epte mbe. · til 12. oktober 1976 og
23. oktober til 26 . oktober 1976.

2. Jeg erklæ rer herved at jeg
under utøvelse ·av mine plikter
som tillitsmann vil opptre og
samarbeide med bedriften i
samsvar med Hovedavtalens
regler.
Jeg e r klar over at i motsatt
fall vil det få følger for min stilling som tillitsmann.
Vå rt syn er følgende:
Vårt standpunkt under streiken om at den var rettferdig og
fortjente full støtte, står fortsatt
ved lag. I dag ser vi også denne
arbeidskampen i klar sammen-

heng med den seierrike streiken
på brygga i Oslo, og den kampen
som ble reist på Alnor.
Det er en sjølsagt ting at vl
som tillitsmenn vil fortsette med
konsekvent å støtte arbeidsfolk
som •kjemper for sine'!nteresser.
Videre er vi fullt ut på linje
med årsmøtevedtaket i avd. 61
(s.2-77) som bl.a. slår fast følgende om denne saka:
« ... uette er et politisk forsøk
fra arbeidskjøperne på å få
underkjent lovlig valg.te tillitsmenn. Det er et forsøk på å
kneble hele det frie fagforeningsarbeidet
og
fagforeningsdemokratiet. Det er et
framstøt som bryter fullstendig
med prinsippet 6m at vi fagorganiserte arbeidere sjøl skal velge våre tillitsmenn og våre for-·
handlere.

Påstanden om brudd på
Hovedavtalen ·er kun et forsøk
på å skjule arbeldskjøpernes
egentlige hensikter: å avvise tillitsmenn som konsekvent støttet
streiken ... »
Hovedavtalen blir med andre
ord brukt av NAF og LO-ledelsen som et pressmiddel og som
en trussel for å hindre at solidariteten med arbeidskamerater i kamp kommer til uttrykk.
I praksis vil det sl at enhver
solldarltetshandllng vil kunne
bli «ulovlig» for tillitsmenn.
A akseptere noe slikt som tillitsmann, ville være å veilde
ryggen og svike våre arbeidskamerater.
I sin ytterste konsekvens vil
forsøket fra NAF og LO-ledelsen
kunne betydd at når styret! avd.
61 gav sin fulle støtte til bryggestreiken i Oslo, som var en
«ulovlig» streik medførte dette
konsekvenser for tillitsvervene.
A underskrive denne erklær- .
ingen - slik NAF og LO-ledelsen prøver å tvinge oss til
gjennom dårlig skjulte trusler betyr uten vilkår å frata seg sjøl
retten til å opptrå solidarisk I
framtida .
A underskrive denne erklæringa betyr å pålegge seg sjøl å
gå mot arbeidsfolk i kamp I

A bøye seg for et slikt pa.legg,
er å underskrive el prinsipperklæring om at vi for enhver pris
godtar de vilkår for samarbeid
med bedriften som NAF og LOledelsen setter opp.
Vi ser på dette pålegget som
et grovt angrep på retten fagforeninger og klubber har til sjøl
å velge tillitsmenn -- og vi vil
aktivt arbeide for denne retten.
VI ønsker Ikke tillitsverv for
enhver pris. Og vi ønsker heller
ikke å holde tillitsverv om vi
blir så bastet og bundet at vi
ikke blir Istand til å være tillitsmann for de som har valgt oss men istedet blir tvunget til å arbeide på bedriftens premisser.
Vi . oppfordrer alle klassebevisste og solidarisk innstilte
mennesker om åta avstand fra
dette angrepet på fagforenings,
demokratiet.
Videre oppfordrer vi fagforeninger og andre organisasjoner over hele landet til å protestere .
Som en konklusjon, vil vi erklære at vi ikke kan underskrive
erklæringen fra NAF og LO-ledelsen .
Odda den 1/3 1977.
Jørgen Digranes
Rune Paulsen
HansSekse .

framtida.

REAKSJONER PA SVARET VART
som etter en lengre diskusjon vedOnsdag den 2.3 var det medlemsmøte i avd.61
tok - åta vår uttalelse til etterretning .
Like etter starta imidlertid borgerpressa
ikke minst DNA-pressa - ei kampanje for
å forvrenge vår uttalelse og sverte oss som tillitsmenn.
.
Det ble hevda at vi ikke ville skrive under lojalitetserklæringa fordi vi av
prinsipp var imot Hovedavtalen, at vi for enhver pris gikk inn for å bryte lo~er
og avtaler i arbeidslivet, at våre hensikter kun var å bryte ned,ødelegge,splitte
og svekke fagorganisasjonen - ja, noen hevda tilogmed at egentlig tjente vi arbeidsgiverne.
Slike usanne påstander hadde en hensikt: å legge grunnlaget i opinionen for
klassedom i Arbeidsretten eller suspensjoner fra LO- eller forbundsledelsen.
Den 8.3 intervjues LO-advokat Steinar Halvorsen i Haugesunds avis. Han svarer
bl.a. at LO ikke har tatt stilling til om saka havner i Arbeidsretten.
På spørsmål om en eventuell dom i Arbeidsretten betyr at vi vil være avskåret
fra å få tillitsverv i framtida,svarer han:
~• •••• Det kan jeg aldri tenke meg, uten at jeg vet hvilken dom Arbeidsretten må tte komme fram til. Jeg kan jo tenke meg at det vil vare .noen
uenighet mellom NAF og LO om hvor lenge en eventuell underkjennelse skal
v are ·••• "
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Dette nye utspillet bygger altså på et toppmøte der bl.a. Kåre Selvig fra
NAF og Tor Halvorsen fra LO var tilstede, etter initiativ fra Arbeidsrettens formann.
Disse tre s~marbe~dsp~rt~erne går n~ inn for "å løse saken" ved at Jørgel), Digi"
· ranes underskriver ei l0Jalitetserklær1ng som er utforma av NAF i samarbeid 1\-ned
Zinken-ledelsen.
I brevet til~år alt~å LO bestemt at lojalitets~rklæringa blir underskrevet.
Dette er ikke noe annet enn direkte å gå NAF's ærend, dette er å forlate det
tilsynelatende standpunktet LO og forbundet tok på møtet med representanter fra
avd. 61 den 23.11 i fjor.
Dessuten innrømmer LO åpent i brevet at Arbeidsretten ville ha gitt NAF medhold.
Denne lojalitetserklæringa var ikke noe annet enn en frivillig arbeidsrettsdom
på forhånd.
Den lød:

E R K L ÆB I N G
1.

J"orgen Digranes erkjenner at han ved å stotte de
tariffstridige ag ulovlige arbeidsnedlegge:lseI'.·
. ved Norzink a/s i tiden _24 •. september til
12. oktober 1976 og 23. oktober til 26. oktober
1976, har gjort seg skyld1g i grovt lirudd' p å
s ine plikter efter Hovedavtalen.

2.

Jorgen Digranes erklarer herved at han for
fremtiden aktivt og lojalt vil sama rbeide med
bedriften i overenstemmelse med Hovedavtalens
be.stemmelser.

3.

~9 rgen Digranes er innforstått med at dersom han
tilsidesetter .s in forpliktelse til .aktivt og loj a lt
å samarbeid~ med bedriften, vil dette få f olger f or
han·s atilling s~m tillli tsmann.

For det første slår denne erklærlnga fast at det er et grovt brudd på tillitsmannspliktene etter Hovedavtalen å støtte tariffstridige arbeidsnedleggelser.
Dette står ikke skrevet noe sted i Hovedavtalen, og varslar innstramninger i
tolkningen av Hovedavtalen.
.
For det andre betyr erklæringa at dersom en ikke aktivt og lojalt samarbeider
med bedriften i enhver situasjon, vil det få følger for ens stilling som tillitsmann.
Dette innebærer en fullstendig knebli_ng av alt tillitsmannsarbeid.
Det var sjølsagt både politisk og moralsk helt umulig for Digranes å underskrive
ei slik erklæring.
Det Ville være åta avstand fra hele vår handlemåte under streiken, og åta avstand fra v~re arbeidskameraters rettferdige kamp.
Det ville være å forplikte seg sjøl til aldri å kunne støtte en såkalt ulovlig
streik som tillitsmann, og å forplikte seg sjøl til enhver tid å aktivt og lojalt
samarbeide med bedriften slik NAF ønsker det.
Å underskriv e denne lojalitetserklæringa til NAF ville ha vært klassesvik.
Når LO-ledelsen deltok i dette nye utspillet uten motforestillinger, viser dette
deres sanne ansikt , som støttespillere for NAF.
At de ikke uten videre var enig med NAF før jul i offisielle uttalelser, var kun
et spill for å så en viss forvirring og unngå å bli helt avslørt kort tid etter
streiken.
Når forbundsledelsen videresendte dette brevet uten kommentarer, tyder dette på
at forbundsledelsen var helt på linje med LO-ledelsen.

HVORFOR KOM DETTE NYE UTSPILLET?
Hvorfor kom lojalitetserklæringa istedet for at saka ble reist for Arbeidsretten?
Mye tyder på at NAF, LO og Arbeidsrettens formann mer og mer ser Arbeidsretten som
en belastning for sine interesser.
Det er et faktum at alle de klassedommer som
der har falt mot kjempende arbeidsfolk (f.eks. Sporveien, Jøtul, Linjegods, Brygga)
har svekket respekten fcr denne klassedomstolen ute blant stadig flere arbeidsfolk.
Det ville ha vært en belastning for disse om vi kunne få kommet til orde med
saka vår i en Arbeidsrett fylt av arbeidskamerater, fagforeningskontakter og presse
En rettsak og en eventt::1ell -dom v'ille vist innholdet i deres hule overgrep.
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Det er også i tråd med diverse uttalelser fra Tor Aspengren at Arbeidsretten
ble droppa. "Fagbevegelsen må feie for sin egen dør". Han lanserte jo i fjor ~i
kam~anje mot "kreftsvulstene" - ei ny McCarthy-kampanje for å prøve å kneble
opposis j onen mot hØgresosialdemokratiet i fagbevegelsen,
,
Ei -slik lojalitetserklæring ville gjøre det lettere for LO-ledelsen å sette
igang suspensjoner/eksklusjoner om en brøt erklæringa - eller nekta å skrive
under.
Dette skulle vise seg å holde stikk.

SAKA INN I EI

NY

FASE

Etter årsmøtet i qvd. 61 var Digranes ikke lenger tillitsmann etter Hovedavtalen
- kun nestformann i verkstedgruppa - og den første lojalitetserklæringa ble trukket tilbake.
Meh Zinken-ledelsen tok umiddelbart et nytt initiativ for å få oss til å underskrive ei lojalitetserklæring alle tre (sjøl om bare Sekse og Paulsen var tillitsmenn etter Hovedavtalen).
I denne forbindelse tok forbundsledelsen i Kjemisk initiativet overfor NAF og
lO for å få endra teksten på lojalitetserklæringa til ei mildere, mindre avslørenæ
form - men med det samme hovedinnholdet.
Dette ble imøtekommet.
I protokollen fra møte mellom NAF og LO den 18,2 heter det bl.a:

I
"• •• NAF 1 s representant meddelte at dersom saken ikke blir lo.st på
den overfor nevnte måte (dvs. ved underskrift av lojalitetserklaringa) - og LO mot formodning ikke skul11e vare enig i at de nevnte
'llilllitsmenn: må fratre, vil saken bli fremme,t for arbeid.sretten ••• 11
I brevet fra LO til NKIF etter møtet heter det bl.a.:
"• •• Skul]e noen av de tre motsette seg å skrive:- under erk:taringa,
så står man overfor en, alvorlig situasjon, som jeg vil be for.bundet
pålegge avdelingen å drofte inngående.
All!.. den stund erklaringa bare inneho,lder de samme plikter som. Hovedavtalen i seg selv fasts.lår, så vil det vare vanskelig å forklare at
tillitsmenn etter Hovedavtalen ikke kan underskrive erklaringa ••• 11
Dette brevet ble videresendt fra Kjemisk forbund til avd. 61's styre sammen med
ei henstilling:
"• •• Vi ber foreninga om å medvirke til at vi kan få denne.· saka uit
. av verden ved .at de det gjelder undertegner erklaringa ••• "

SVARET VART
Vi fant sjølsagt ikke å kunne undertegne denne erklæringa.
Istedet skrev vi et svar til NAF og LO-ledelsen. Dette svaret ble sendt pressa den
5.mar's.

Til pressa
IDIORFOR VI IKKE KAN SKRIVE UNDER PÅ ERKLÅRIN.GEN FRA NAF OG LO-LEDELSEN:
Vi har funnet det nodvendig å offentliggjore vårt svar på bedriftslede:psens NAF"s og I!,O-ledelsena fell!es utspill mot oss s.om tillitsmenn.
Det bo.r.' ikke herske tvil om vårt standpunkt i denne sak, derfor bor
vår felles erklaring gjengis erg leses i sin hellhet.
Dette er en sak som ikke gje.lder oss som privad;personer. Det er en
prinsippsak som gjelder demokratiet og solidariteten i fagbevegelsen~
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og Norsk Kommuneforbunds suspensjon av hele styret i sosiale Et;aters Fagforening i Oslo.
Alle disse forsokene har samrr.e hensikt: Å k~eble kampvil'jen og opposisjonen i fagbevegelsen og· å kn.e ble solidariteten med a,rbeidsfolk i kamp.
- Års.motet re.agerer skarpt mot denne.• utviklingen.
S.pesielt vil v,i ta avstand fra en eventuel] dom i Arbeidsretten som underkjenner to tillitsmenn: her på. Zinken •.
En, slik dom: vi] ha a]vorl'ige konsekvenser for det framtidige· f a gforenings-

arbeid - og vil bety en innskrenkning av de f agforeningsrett.er s om er tilkjempet her till. lands.
Årsmotet i Odda Kjemiske· Arbeiderforening oppfordrer fagforeninger over
hele landet til åta avstand fra denne tiltalen fra NAF.
Etter årsmøtet gikk · flertallet i fagforeningsstyret imot å sende dette vedtaket,
og flere andre viktige vedtak, ut til pressa og offentlighe~en.
.
•
Når årsmøtet bl.a. , vedtok å oppfordre fagforeninger over hele lande! ~il a ta
avstand fra denne tiltalen fra NAF er det sabotasje av årsmøtevedtaka ikke bringe
ei slik oppfordring ut til offentligheten
og u~ i fagbevegelse~.
.
Dette førte til at vi ikke fikk den støtte vi sart trengte pa dette tidspunkt.
0

SAKA FAR EI HELT NY VEND! NG
Umiddelbart etter årsmøtet, mottok styret i avd.

,

61

følgende brev fra LO-ledel-

Telefon: (02)
67-70
--~s~e:n:~v~i~a~:f~o~r~b:.u:n:d:s~l~e:d=e~l~s~e:n::-----------::11oungsgt.
11. 20
Oslo
1
Telegramadresse:
Fagsekretariat
Postgiro konto nr. 11 280
Deres rel.

'

4. AS/EA.

v~~knr. j. 79/77 SH/EA
(bes oppgitt ved svar)

Oslo 7. februar 1977

ARBEIDSRE;TTSSAKE~ VEDRORENDE 2 TILLITSMENN VED NORZINK A/S
JORGEN DIGRANES OG RUNE PAULSEN.
Jeg viser til tidliger·e skriftveksel om saken. og kan meddele at Arbeidsrettens formann. for en tid tilbake bad representanter for LO og NAF mote
til konferanse om saken. Fra Norsk Arbeidsgiverforening motte direktor
Kaare Selvig og advokat Reidar Vigen, og fra LO mQtt~ sekretar Tor
Halvorsen og advokat Steinar Halvorsen. Arbeidsrettens forma~n anmodet
partene om å finne fram iiil en minnelig losning.
Han oppfordret i den forbindelse NAF om å overveie muligheten av å lose
saken ved en erklaring fra Digranes' side. Direktor Selvig meddelte
etter denne henstilling fra Arbeidsrettens formann at han ville ta spor~
smålet opp· med bedriften.

1/1

Det viser seg nå at direktor Selvig13 kontakt med bedriften har resultert i at man tilbyr saken lost ved en erklaring som er utformet fra NAF's
s.ide. Erklaringen vedlegges i 2 eksemplarer. Jeg vil be om at erklaringen blir underskrevet av Digranes og returnert t.il LO, slik at vi kan
meddele motparten dette, og saken derett.er kan heves.
Slik saken nå står, vil jeg bestemt tilrå:. at erkl1arimgen blir underskrevet.
Det er nemlig helt på. det rene etter en juridisk vurdering at NAF's saksmål vil fore fram og Digranes vil l:hli fradomt retten t.il å opptre s om
tillitsmann etter Hovedavtalen dersom saken kommer til pådommelse.
Skul]e Digranes motsette seg å skrive under erklaringen, må jeg derfor
ta forbehold om å overveie på nlf hvorvidt LO skal fastholde sit~ standpunkt i saken.
Når det gjelder Rune Paulsen, synes det å vere enighet om at hans sak
ikke kan innbringes for Arbeidsretten etter Hovedavtalens§ 10, fordi
han ikke er tillitsmann i Hovedavtalens for s tand.
Med solidarisk hilsen
Landsorganisasjonen i Norge
juridisk kontor.·
Steinar Halvorsen
advokat
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VI BLIR SUSPENDERT T
Men LO-led e lsen ønsker ikke å reis e saka for Arbeidsretten.
P~ et møte i LO-sekretariatet mandag den 23.mars blir vi suspendert fra våre tillitsverv e tter Hovedavtalen. Suspensjon blir vedtatt etter innstilling fra Administrasjonen i LO, og gjelder på ub e stemt tid.
Her følger et intervju med LO-ad vok aten, Steinar Halvorsen, 'i Hardanger Folkeblad like etter, den 23.3:
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minnelighet, og den erklæringen som ble framlagt, burde de tre normalt kurine ha akseptert.
Når de det ikke kunne,
og vi samtidig ble stilt
overfor en erklæring fra
de tre, sto det klart ;i.t.d~
støttet streiken . i fjor
høst og at de ikke vil
'e tterleve hovedavtalens

bestemmelser som· tillitsmen. Dermed er det
klart at de ikke vil oppfylle
tillitsmannspliktene i Hovedavtalen. Arbeiqsretten har gjentatte
ganger gjort det klart
hvilke konsekvenser det
måfå.
·
LO's holdning til denne
saken blir da denne: Vi
anser det son!" tillitsmannens plikt å påse at
bedriften
overholder
hovedavtalens bestemmelser. Det er da· en
selvfølgelig forutsetning
at også tilitsmaruien gjør
det, sier advokat Halvorsen som legger til at
LO har meddelt NAF sitt
syn på saken. FølgeUg
vil det heller ikke bli
noen arbeidsrettsak.
- Vil så dette · ved- ·
taket berøre tillitsverv
i organisasjonen generEllt? Hans Sekse er som
kjent Landstyremedlem
i «kjemisk»?
Nei,
vedtaket
gjelder utelukkende til. litsmannspliktene i henhold til hovedavtalen,
slutter Halvorsen.

I brevet fra NKIF , undertegna forbundets nestformann Arthur Svensso_n , p_alegges
avd. 61 å velge nye tillitsmenn etter oss.
I brevet heter det videre:

"•••• Hvis dette ikke blir gjort , må foreningen regne med at det ikke
blir rrrnlig å få forhandlinger med bedriften når det gjelder· de berorte
grupper.
Vi går ut fra at bedriften etter dette tar kontakt med foreningen for
å få dette i orden.
Vi beklager for vår del a t ikke saken kunne l a se€ ordne ett.er det
opplegg LO foreslo ••• "

PROTESTER PA SUSPENSJONENE
Dagen etter suspensjonene rykka Faglig 1 .maifront i Odda og Tyssedpl ut med en
løpeseddel som ble spredd på arbeidsplassene og i boligstrøkene i distriktet.
Her oppfordra Faglig 1 .maifront til en bre i protest mot suspensjonene.
I løpeseddelen heter det bl.a.:

Enhet"

klassekampens.grunn!

Sjelden har klassesamarbeidet kommet tydeligere til uttrykk ehn i
denne saka. LO-ledelsen har· helt åpenlyst gjort jobben . for von Krå>gh og
NAF og Arbeidsretten ...
Disse suspensjonene er et av de harde ste angrepa på fagorganiserte her
inne i Odda siden eksklusjonene av tillitsmenn i 30!åra.
Disse suspensjonene kommer i ei tid da en rekke demokratiske retter i
fagbevegelsen og i hele samf~nnslivet er trua ....
Faglig 1 .maifront vil på et bredt faglig grunnlag samle fagorganiserte
til protest mot suspensjonene på 1.mai. "
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Reaksjonene blant våre arbeidskamerater var kraftige. Samme dag ble det avholdt
et gruppemøte på mekanisk verksted, der to av oss var gruppetillitsmenn.
Samtlige . medlemmer deltok.
Her ble det vedtatt en halv times politisk streik i prot~st mot suspensjonene
(mot ei stem~e). Denne aksjonen fant sted fra kl. 15-15.30 dagen etter, onsdag den
23.3.
Dette vedtaket skjedde trass i at fungerende fagforeningsformann Odd Knutsen
(forøvrig medlem av Odda SV) truet med at denne politiske aksjonen både var brudd
på Hovedavtalen og på vedtekter. På det samme gruppemøtet hevda Knutsen på spørsmål fra salen at det var ikke noe annet å gjøre ennå godta suspensjonene, dvs.
han støtta aktivt dette overgrepet.
På det samme møtet på mekanisk verksted ble det vedtatt en uttalelse om saka,
der det bl.a. heter:

Ved suspensjonen av de tre fra sine tillitsverv, har LO-ledelsen 1'uHbyr<1et
bedriftsledelsens initiativ, De har dermed igjen vist seg som arbeidskjopernes
forlengede arm i fagbevegelsen, og vist at de har felles interresser med NAF
i å kneble kampviljen og opposisjonen i fagbevegelsen og å kneble solidarite,ten
med arbeidsfolk i kamp.
Påstanden om grove brudd på Hovedavtalen er kun et forsok på å skjule arbeidskjopernes og LO-ledelsens egentlige hensikt: å få fjernet tillitsmenn som
konsekvent stottet streiken.
Dette viser igjen at Hovedavtalen brukes som et undertrykkingsmiddel mot arbeidsfolk,
Gruppemotet på mekanisk verksted vil på dE!)t sterkeste ta avstand fra suspensjonene av de tre tillitsmennene.
Vi kan ikke akseptere at bedrifts- og LO-ledelse til enhver tid skal avgjore
hvem som skal Vlllt'e våre til~itsmenn og våre forhandlere.
Hans Sekse og Jorgen Digranes er valgt som våre tillitsmenn. Gruppa vil
slå fast retten til enhver tid å velge våre tillitsmenn - og gruppa vil
fortsette å kjempe for denne retten.
Vi konstaterer at forbundsledelsen i NKIF, som tidligere erklærte at det
ikke fantes grunnlag for å få underkjent de tre, nå ikk.e lafter en finger og
dermed forsvarer suspensjonene •.
Denne saken henger klart sammen med utviklingen vi er vitne til ellers i
arbeidslivet - med politiske oppsigelser og suspensjoner i stadigstorre omfang.
Denne utviklingen moter imidlertid også okt motstand.
Derfor er det nå nodvendig at det blir reist en brei protest mot suspensjonene
blandt fagorganiserte på Zinken, i Odda og utover landet.
For å markere vår protest mot suspensjonene, vil gruppa på mekanisk verksted
gå til en halv times politisk sit-down-aksjon onsdag den 23/3 kl. 15.00-15.30.
Tre dager etterpå finner vi følgelde oppslag i Hardanger Folkeblad:

1916 og de meningsforskjellene som da gjorde
seg gjeldende, og ikke
'minst · årsmøtevedtakene
fra avdelingens årsmøte
8/2 hvor det ene sier at
vedtektene skal følges . For
å markere dette -fattet årsmøtet et vedtak:
«Mistenkeliggjøring - sjikane av lovlige valgte tillits:
menn vil ikke bli tøllerert
og vil derfor føre til suspensjon eller utelukkelse i
samsvar med våre vedtekter». Det andre årsmøtevedtaket går ut på at avd.
61 skal ta avstand fra en
eventuell d"in i arbeidsretten eller underkjennelse av
lovlige valgte . tillitsmenn.

Styret mener det er OPJ? til
et medlemsmøte å avgJøre
hva ~om videre skal gjøres
i denne sak. At. det var en
halv times sit down-aksjon
på mek.verksted-i går er et
faktum .
' Avd . 61 's styre gjorde her
som en var pålagt av NKIF
nemlig å fraråde aksjonene,
da den av bedriften var
erklært ulovlig.
Styret i avd. 61

Her er det for det første verdt å merke seg HF's overskrift - som det overhode
ikke fins dekning for i uttalelsen fra flertallet i styret.
For det andre henvises det til et årsmøtevedtak i avd. 61 om at vedtektene skal
følges, i motsatt fall er det grunnlag for suspensjon.
Men når har vi, som lovlig valgte tillitsmenn ., brutt vedtektene? Det nevner
ikke uttalelsen med et eneste ord.
For det tredje tyder det siste avsnittet på at flertallet i avd,61 's styre
lojalt følger bedriftens oppfatning av hva som til enhver tid er lovlig og hva som
er ulovl .i g.
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Men også støperigruppa reiste protesten mot suspensjonene.
På gruppemøtet torsdag den 24.3 ble det vedtatt en halv times politisk sit-down
aksjon før hvert skiftbytte.
Vicere ble det fatta en uttalelse , der det bl.a. heter:

Stoperigruppa vil . med dette ta ska.rp avstand: fra suspensjonene av tre tillitsmenn., her på Zinken.
I denne saken har LO-sekreteriatet ful]byrdet det initiativet bedriftsledelsen
tok etter streiken for å få fjernet de tre fra sine tillitsverv.
Påstanden om grovt brudd på Hovedavtalen er kun et forsak på å skjule arbeidskjopernes og LO-ledelsens egentlige· hensikter: å fjerne tillitsmenru som
konskvent stottet str.e iken.
Når LO-ledelsen i tillegg anforer som et argument for suspensjonene at de tre
akter å fortsett.e å sta:tte arbeidsfolk i kamp for rettvise krav, er dett.e.· hårreisende. Det er et framstot for å kneble ytringsfriheten for lokale tillitsmenn,
og solidariteten arbeidsfolk imellom.
Under &treiken gjorde de tre det eneste rette - de gav streiken sin fulle
stotte på hver sin måte. Noe annet ville, i deres situasjon,vert direkte svik
mot arbeidsfolk i kamp.
Når den nåvarende gruppeformann i stoperiet, Ru.ne Paulsen, er en av de
suspenderte fra sine verv, er dette også et framstQ~ for å straffe en streikeleder. Paulsen_ var overhodet ikke tilI:i tsmann under streiken, han fratrådte sitt
verv på korrekt måte. for streiken br~t u..~. Senere ble han valgt inn, i streikekomitaen som en av talsmennene for oss somvar i streik. Å suspendere Paulsen,
som gruppeformann er en straffereaksjon mot en av våre streikeledere-og er dermed. også et angrep på alle som var i streik.
Gruppemotet i stoperiet kan ikke akse~tere at bedrifts- og LO-ledelse skal avgjore hvem som. skal vare våre tillitsmenn, og våre forhandlere.
Gruppa vil slå fast retten vi til enhver tid har til sjol å velge våre tillitsmenru - og gruppa vil fortsette å kjempe for denne retten.
Når LO-sekreteriatet, 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 arbeidskjoperne, finnes
det stadig fler~ eksampler på. Men skjelden har vi vert vitna.· til at de så
åpenbart går æ-endet for NAF og bed.riftsledelsen.
Stoperigruppa vil oppfordre til at det blir reist en brei protest mot suspensjonene blandt fagorganiserte på Zinken og andre arbeidsplasser.
For det tredje gikk møtet inn for at det sammen med verkstedgruppa· ble tatt
initiativet til en brei underskriftsaksjon mot suspensjonene og for de demokratiske
rettighetene. Denne skulle gjennomføres på arbeidsplassen og ellers i Odda.
Gruppestyrene på verkstedet og i støperiet utforma så et underskriftsgrunnlag
som protesterte mot suspensjonene og krevde at de ble trukket tilbake.
Listene ble godt mottatt av mange. Også folk som hadde vært motstandere av
streiken i fjor _høst, kunne ikke godta disse suspensjonene og skreiv under på
listene.
·
Dersom denne underskriftsaksjonen hadde blitt fullført like godt· som den starta
opp, kunne den vært et viktig våpen mot suspensjonene.
Men flertallet i foreningsstyret var tydeligvis redd for at flertallet av medlemmene ko~ til å skrive under:

KNEBUNGSFORSØKENE MOT PROTESTENE

i-;::---:-:--:--:--~-----~~~--.
Styret i avdeling 61 med kraftsalve:

I en uttal~lse fra styret i _avdeling 61 av NKIF - fagforeninga ved Zinken,
tar foremn~sstyret kraftig a_vstand fra den pågående underskriftsaksjonen
som støpengruppa _ved ?e~nften har satt i verk - til inntekt for de tre som
e! suspendert ·fra sme tilhtsmam~sfunksjon_er. I uttalelsen som vi gjengir i .
s!n hel~et, heter det at deltllkelse 1 undersknftsaksjonen er å anse som fraks1onsV1rksomhet, med det det innebærer. Uttalelsen har denne ordlyd:
Sty!et i avdeli~g 61 av N!(IF tar på det sterkeste avstand fra den undersknftskaml?a~Jen som er 1v~rksatt av støperigruppa til.støtte for de tre susp~nderte tillitsmennene. V1 henviser også til et vedtak som ble fattet på
ttlhtsmannsl!'ø~e~ mandag 28. mars 1977 som tar til etterretning LO's
s~a_ndpunkt ! ttlhtsmannssa~a. Vi oppfordrer Q'ledlemmer av avdeling 61
til ikke å s~nve _under på de hster som er i sirkulasjon, da det blir å betrakte
som fraks1onsV1rksomhet og undergraving av styret og tillitsmannsappara·et generelt.
·
.
·
Styret 1 avd. !il.
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Styret hevda altså at det var fraksjonsvirksomhet å skrive under på listene m.a.o.
så kunne en risikere å bli suspendert for å uttrykke protest mot suspensjonene.
__
Denne kneblinga av ytringsfriheten vakte både harme og gru.
På gruppemøtet på mekanisk verksted den 4.4.
uttalelse der det bl.a .. heter:

ble styrets tolkning avvist i

en

NAF og LO-led~ lsen h ar suspendert tre av vår e lovlig valgte tillitsmenn.
Gruppene på mekanisk ·verksted og i stoperiet har reagert kraftig mot dette.
Denne protesten· markerte de forst ved en halv times poli tisk s treik.
For å samle brei oppslutning om sitt standpunkt, tok gruppene initiativet til
en underskriftaksjon mot s uspensjonene.
Denne framgangsmåten var n odvendig fordi avd. 61 1 s s tyre ikke tok noe initiativ for å protestere mot s u s pens jonene . Samtidig krevde de to gruppene a t
fagforeningens ledel se innkalte til medlemsmote om saken.
Vi kan ikke se at det er noen motsetning mellom det å arbe ide for stotte
gjennom fagforeningsapparatet, og det å gå ut med underskriftslister for å l a
den motstanden vi vet eksisterer mot suspensjonene:· blan.t fagorganiserte i
Odda , komme til uttrykk.
Utifra dette slår vi fast at gruppe ne på mekanisk verksted og i stope riet
sine handlinger har vert nodvendige og har bidratt til å bygge opp en opinion
mot NAF's og LO-ledelsens overgrep mot lovlig valgte tillitsmenn i vår fagforening.
Men ved de fleste avdelinger ble mange skremt fra å skrive under på listene,
under trusselen om å bli suspendert sjøl.
Den 28.3 innkalte fagforeningsstyret til tillitsmannsmøte for å behandle suspensjonsaka.
Det er vanlig praksis at på slike interne tillitsmannsmøter i avd.61 ,møter alle
som har tillitsverv i ei gruppe eller i foreninga som helhet. Men Odd Knutsen ,som
på dette tidspunkt var fungerende fagforeningsformann,presterte å nekte to av oss,
Digranes og Sekse, adgang til dette tillitsmannsmøtet som skulle behandle suspensjonene av . oss.
Knutsen begrunna dette med at vi ikke var tillitsmenn lenger, og hevda at han
hadde fått dette bekrefta fra forbundet.
Begge deler viste seg å være . feil. Vi var fortsatt tillitsmenn innen organisasjonen - og det eneste forbundet hadde bekrefta var at dersom det var snakk om
møter for tillitsmenn etter Ho vedav talen ( som dette tillitsmannsmøtet ikke var),
var vi
ikke aktuelle:
Alt dette kommer fram i et brev fra forbundet den 1 .4 , undertegna Arthur Svensson. Dette brevet tar opp endel spørsmål som Knutsen reiser i et brev den 30.3.
Svaret fra forbundet slår bl.a: fast:
- at vi fortsatt kan velges til tillitsmenn utenom Hovedavtalen.
at vi fortsatt kan delta på tillitsmannsmøter, dersom de ikke bare gjelder for
tillitsmenri etter Hovedavtalen.
at når det gjelder vårt forhold til forbundet (og foreninga)
så er det ikke
skjedd noen . endring i dette. ( "Så lenge det ikke er tatt noen forholdsregler
mot de tres medlemsskap, i forbundet, er de medlemmer med alle ret t i~heter og
plikter.")
Det er verqt å merke seg at fungerende fagforeningsformann ikke ønska oss tilstede på et møte som direkte gjaldt oss , og som vi hadde full rett til å være
tilstede på - og aktivt forhindra oss fra å delta.
Det er også verdt å merke seg at ingen tillitsmenn fra støperiet var innkalt
til dette tillitsmannsmøtet.
Dette møtet vedtok med· 15 mot 11 stemmer åta suspensjonene til etterretning.
Styret innkalte så til medlemsmøte i hele avd.61 tirsdag den 5.4 (dagen før
pås~eferien);
,
,
_;
).
.
i.
,
!' _ li \ 11 1 ) 1 1 '! 1 / . I
Her ble styreflert,b llets innsi/illing om /a ta suspe'nsJo 1rren/e ·pl etterre1tning
vedtatt med 80 mot 50 stemmer.
Mindretallet stemte
for et forslag som skarpt
protesterte mot suspensjonene og krevde at de ble trukket tilbake, og at vi tre
ble gjeninntatt i våre ver~.
Mindretallsforslaget va~ forøvrig i tråd med årsmøtevedtaket i avd. 61 den 8.2.
Det bør nevnes at under diskusjonen ble de t hevda at en kunne risikere å bli
suspendert, ja endatil eks~ludert, om en stemte imot eller protesterte imo~ suspensjonene fra LO-ledelsen.
Slike udemokratiske og reaksjonære argumenter bidrar sjølsagt pa kort sikt til
å skremme eller passivisere en god del medlemmer.
·
Etter dette ble underskriftslistene inndradd og verkstedgruppa/mekanisk og
støperigruppa innkalte til ekstraordinære årsmøter for å velge nye forhandlere
overfor ~edriften.
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E T T E RORD
Suspensjonene var et faktum.
Hadde hele avd.61 stått enhetlig og samla mot suspensjonene, ville Zinkenledelsens utspill - gjennomført av NAF og LO-ledelsen - vært lite verdt.
'
Men motstanden mot suspensjonene er fortsatt
stor på Zinken, spesielt blant
våre egne arbeidskamerater på mekanisk verksted og i støperiet, og blant de som
var ute i streik i elektrolysehallen. Dette gir inspirasjon for framtida.
Som et døme, vil vi trekke fram vedtaket på det ekstraordinære årsmøtet i
verkstedgruppa/mekanisk den 13.4:

11
Vi vil nok en gang slå fast at suspensjonene er et politisk overgrep fra
NAF/LO-ledelsen. Gruppa har tidligere reagert kraftig mot dette overgrepet,
ved en uttale lse Qg ved en halv times politisk streik.
Samtidig inne.b arer s u spensjonene at gruppa vår nå står utenfor forhandlingstillitsmenn overfor bedriften .
Vi er full s tendig_ klar over at på litt. s.ikt er gruppa ikke tjent med dett.e .
Vi har en rekke viktige saker å reise overfor bedriften, og vi onsker heller
ikke a t andre skal forhandle på vegne av ~s.
Derfor har v i i dag valgt nye forhandlere overfor bedriften. Samtidig slår vi
f ast at J orgen Digranes og Hans Sekse fremdeles har vår fulle stott.fr og; tillit,
og at de nå igjen er valgt til medlemmer av gruppestyret på mekanisk verksted •• "

AVISDEKNINGA
Den borgerlige pressa, ikke minst den sosialdemokratiske, gjorde det bedriftsledelsen og NAF/LO-ledelsen venta av dem.
Enten støtta de aktivt forsøkene på å få oss underkjent og fjerna som tillitsmenn , eller så godtok de disse overgrepene ved åla være å skrive noe om saka.
Lokalt her inne i Odda gikk DNA-organet Hardanger Folkeblad i spissen for å
skape en opinion for suspensjonene (ja, endatil eksklusjoner) - noe de avgjort
ikke har greidd.
Sjøl om Haugesunds Avis (DNF) og Bergens Tidende (DNF) dekker seg bak å være
liberale og nøytrale, har også disse avisene avgjort lagt mest vekt på intervjuer
og oppslag med bedriftsledelse, NAF- og LO-ledelse og forbundstopper.
De største Oslo-avisene (spesielt Aftenposten og Arbeiderbladet) har som venta
slått opp NAF og LO sine standpunkter , og ikke brydd seg om våre kommentarer.
Blant de mindre aviser som regner seg sjøl som arbeideraviser, har Friheten
(NKP) ikke skrevet et eneste ord - samtidig som denne avisa en rekke ganger i
mer generelle ordelag har tatt til orde for uforsonlig kamp mot hva de kaller
"maoister" som er ute etter å lage"bråk"
på arbeidsplassene og har til hensikt
å Ødelegge og splitte fagorganisasjonene.
Slik reaksjonær hets er i samme gate som Tor Aspengrens desperate utkjør mot alle
kampinnstilte og revolusjonære krefter i LO.
Ny Tid (SV) begrensa seg til ei lita notis innimellom statsannonser ei tid
etter at vi var suspendert.
For det første inneholdt notisa ikke noe standpunkt mot suspensjonene. Når verken
Ny Tid eller SV sentralt ell~r lokalt her i Odda har tatt til orde mot suspensjonen~ , må det bety at sy i praksis har godtatt LO-ledelsens suspensjon~r av oss.
De1 bø~ fabbrganis~rte l og andre me ~ ke seg,
'
Fo t de·t an·dre inneholder notisa en feilinnformasjon, idet det påstås at vi alle
tre var medlemmer av streikeko~iteen i fjor høst.Som kjent gjaldt dette bare
Rune Paulsen.
Den mest rederlige framstillinga av suspensjonssaka fant vi i Klassekampen
(dagsavis utgitt av AKP(m-1) ) - se f.eks.
avisa den 10.3 og den 24.3.
Klassekampen trakk fram hele hendelsesforløpet slik det faktisk skjedde , og
gjenga helt korrekt våre standpunkter og vedtakene som ble gjort i saka i avd.61
og i gruppene våre.
Dessuten tok avisa , som den eneste, klart avstand fra suspensjonene og oppfordra
til aktiv protest fra alle klassebevisste ar.beidsfolk.
Denne oversikten viser et døme på at muligheten til å komme til orde i pressa
(og andre massemedia) er ujamt fordelt her til lands. De borgerlige kreftene i
bedriftsledelsene, i NAF, i LO-apparatet har råderett over det aller, aller meste
av aviser,
Den reelle ytringsfriheten for en vanlig arbeidsmann som kjemper
klassens sak , er begrensa.
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Suspensjonene kan gi mange lærdommer av stor nytte for arbeiderklassens
kamp.
Våre arbeidskamerater har slått fast at LO-ledelsen direkte har gjort
jobben for Zinken-ledelsen:
" ... LO-ledelsen hor igjen vist seg som arbeidskjøpernes forlengede arm i
fagbevegelsen, og vist at de har · felles interesser med NAF i å kneble kampviljen og opposisjonen i fagbevegelsen og å kneble solidariteten med arbeidsfolk i kamp •. ," (Fra gruppemøtet på mekanisk verksted,Zinken,den 22.3)
Vi vil slutte oss til ei slik oppsummering.
Dessuten er denne saka nok et døme på at Hovedavtalen er et redskap som
blir brukt mot enheten,solidariteten og kampviljen blant arbeidsfolk, sjøl
om det ikke fins t1.1e·kning for påstandene om at vi skal ha brutt Hovedavtalen
som tillitsmenn uhder streiken.
Hvorfor kommer denne offensiven fra NAF og LO-ledelsen?
Den er et svar på framgangen i arbeiderklassens kamp. Opp gjennom vår historie har det alltid vært slik at når årbeidsfolk reiser seg for å kjempe
for sin rett, svarer hele det etablerte system med all verdens kneblingsforsøk.
Disse suspensjonene henger nøye sammen med suspensjonene av tillitsmenn i SEF/Konirnuneforbundet etter pol1t:i.ske stre1ker , ved Linjegods
eiter den harde lØn~skampen våren 1976, i NTL høste~ 1976 og eksklu~jonene
ved Hustad under streiken mot politiske oppsigelser i vinter.
Videre må de ses i sammenheng med det utall av politiske oppsigelser og
praktisering av yrkesforbud over hele landet retta mot progressive og revolusjonære. Dette har vi også opplevd på vår egen arbeidsplass.
Foreløpig har" Zinken, NAF og LO-ledelsen fått det som de vil i sin
heksejakt. De har f&tt trofast hjelp fra forbundstopper og endel lokale
tillitsmenn.
Dersom hele oyd. 61 hodde stått samla,enhetlig og solidarisk , ville suspensjonene ikke ha fått . noen betydning.
·
~ange på Zinkeh reagerte sterkt mot· det overgrepet vi ble utsatt for,
og for mange av oss er det blitt klarere den skjerpingen av klassekampen
vi er inne i, og nødvendigheten av å sloss mot uretten.
Det har skjelden vært slik at fagorganiserte har gjennomført direkte
politiske streikeaksjoner retta mot overgrep fra LO- eller forbundsledelse.
Men dersom LO-ledels.en følg.e r videre sin 1 inj e, vil fagorganiserte være
tvunget til dette i stadig større grad.
LO-ledelsen tilhører ikke arbeidsfolks egne rekker - de står i all hovedsak på arbeidsgivernes og statens side i angrepet på arbeidsfolk.
Ingen må la seg lure av visse radikale uttalelser og taktiske krumspring
fra det holdet.
Vi gir ut denne Hvitboka i forbindelse med LO-kongressen 1977.
Vi har ikke stor tro på at kongressen vil rokke ved LO-sekretariatet~
suspensjonsvedt~k, Kongressen er ikke represe~tativt sammensatt i så
måte. Mange delegater er håndplukka og er ute etter bein på et eller anna
nivå i apparatet. Da er de forplikta til å velge klassesamarbeidslinja
framfor solidaritet med arbeidsfolk.
Men vi er også overbevist om at det fins ·kampinnstilte delegater som
vil reise vår sak med tyngde.
Odda, den 20.mai 1977

JØRGEN DlGRANES
RUNE PAULSEN
HANS SEKSE
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