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HAMMERVERK
KONFLIKTEN
FOR LAGMANNSRETTEN 11. OKTOBER

ARBEIDERKLASSEN
TRENGER STREIKERETTEN!
23. MARS 1975
ble Geir Sundet sparket uten grunn
1. APRIL 1975
gikk en hel avdeling ut i proteststreik
7. APRIL 1975
ble al le som vi I le fortsette streiken sparka
7. OKTOBER 1975
Saken i Byretten
MOT POLITISK FORFØLGELSE AV
KAMPINNSTIL TE ARBEIDERE

Alle 9 skal gjeninntas
på No-Ha
www.pdf-arkivet.no/streik (2022)

14 ARBEIDERE SPARKA FORDI DE DELTOK I SIT-DOWN STREIK

Streik, og sit-down streik i særdeleshet er et vanlig middel arbeidsfolk tar i
bruk når forhandlingsveien ikke når fram. Siden Hammerverkstreiken starta har
til nå mange tusen vært ute i streik. Byrettsdommen sa at sit-down streik er
oppsigelsesgrunn! At bedriften fryktet aktive arbeidere som står sol idarisk,ser
vi klart når de valgte å sparke oss samtidig som de sa at vi vardyktige arbeidere.
Byrettsdommen gir grønt lys for andre bedriftseiere: Styringsretten kan brukes
til å sparke arbeidere i streik.

MOT KLASSEDOM!

Vi har kalt byrettens dom en klassedom, fordi den retter seg mot hele
arbeiderklassen, og er en gave til borgerskapet på alle punkter. Trenges det
partibok for å få jobb? Er det ulovlig å få vekk giftgass? Er sit-down-streik
kriminelt? Skal man sparkes ved sit-down streik?
Å godta dette er å gi fra oss grunnleggende demokratiske rettigheter, og legge
grunnlag for økte og stadig hardere angrep.

STØTTEN FRA GRUNNPLAN ET MÅ ØKES!

Forbundsledelsen og klubbledelsen har stemplet streiken ulovlig, og har
faktisk motarbeidet oss hardere enn bedriften. LO-ledelsen vil i følge
Aspengrens uttalelser suspandere ·tillitsmenn som «kan tenke seg» å støtte
aksjoner som vår.
Vi har fått en enorm støtte som har betydd mye, men den har kommet fra
grunnplanet, fra klubber, foreninger, streikestøttekomiteer og andre organisasjoner.
Med den behandling vi fikk fra byretten er våre ilusjoner om et objektivt
rettsapparat små.

HAMMERVER KSAKEN FOR LAGMANNSRETTEN 11. OKTOBER

1 ½ år etter oppsigelsene ved Norsk Hammerverk i Stavanger, skal de opp for
lagmannsretten. Vi er 9 arbeidere som krever våre arbeidsplasser tilbake, og vi
har kjempa for dette målet hele tida.

IKKE SPESIELT FOR HAMMERVER KET

Etter Hammerverksoppsigelsene og etter byrettsdommen mot oss, har det
skjedd en rekke liknende oppsigelser. Arbeidere er oppsagt fordi de går i
spissen for eks. forfagorganisering, Krysset v/Gillesen eret godt eksempel på
dette. Hammerverksdommen virker som et alibi for arbeidsgiverne, de kan
sparke og vite de har Stavanger Byrett i ryggen. De kan bruke styringsretten
hensynsløst. Det er i alle arbeideres interesse å få dommen omgjordt !
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VIL NORSK HAMMERVERK SKIFTE OPPSIGELSESGRUNN?
Da Sundet ble oppsagt nektet NoHa å oppgi grunn, senere het det
«helhetsvurdering». På grunnlag av forklaring fra arbeidsformann Oseberg slo
Byrettsdommen fast: Geir Sundet var oppsagt for å være for aktiv i
vernearbeidet. Se retsbok s. 39-40. (Jobbet med det kreftframbringende stoffet
trikloretylen). I bedriftens juridiske tilsvar til vår lagmannsrettsanke står det:
«Norsk Hammerverk «vil bestemt motsette seg at saken søkes ført inn i et nytt
spor ved at (Sundet) nu anker på det grunnlag at han skal ha blitt oppsagt fordi
han viste interesse for de vernemessige sider ved det arbeidet han var satt til. »
A si rett ut at Sundet var sparka fordi han var for aktiv i vernearbeidet var i
virkeligheten en provokasjon, og det skapte en spontan protestbølge fra
fagorganiserte og andre. Skal vi oppleve det fantastiske at Hammerverket
avlegger ed på en oppsigelsesgrunn i byretten, og en annen i lagmannsretten?
Dette vil i så fall vise sakens realitet: De har ingen saklig oppsigelsesgrunn. Vi
har sagt fra første dag at den virkelige grunnen er politisk: Ledelsen fryktet at
Sundet kunne bli en aktiv talsmann for vår avdeling, og ville derfor ha ham
vekk.
Vi vil oppfordre dere til å gjøre klare vedtak til lagmannsretten. Vi må stå
sammen og forlange gjeninntagelse for alle 9. 1 ½ år med hovedsakelig
arbeidsledighet, to rettsaker og utgivelse av løpesedler, reising osv. koster
penger. Vi har et stort behov for penger nå, og håper innsamlinger og
bevilgninger kan gis.
Les også Hvitbok 2 om Hammerverk-konflikten (Hovedtrekkene i kampen og
rettsaken i byretten).
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SEIER FOR HAMMERVERKARBEIDERNE - SEIER TIL HELE
ARBEIDERKLASSEN!
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