Støtt de streikende
Linjegodsarbeiderne!

Streikebryteri og Arbeidsrett må møtes på samme måten: Stå sammen!
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VIS SOLIDARITET MED DE STREIKENDE LINJEGODSARBEIDERNE!
MØT OPP I DEMONSTRASJONEN TIRSDAG 11. MAI!
Tirsdag 11. mai skal Linjegodsstreiken opp i Arbeidsretten. Nærmere 70 av oss som
er i streik, blir stilt for en domsstol sammensatt av følgende folk som har dømt oss
på forhånd:

• NAF har dømt streiken ulovlig. De er livredde for at streiken vår skal bli et
eksempel til etterfølgelse for andre lavtlønnsgrupper.

• LO-ledelsen, gjennom sekretæren i Norsk Transportarbeiderforbund, rykket ut i
pressa allerede dagen etterat streiken brøt ut og fordømte den som tariffstridig og
ulovlig. Tor Aspengren har kalt oss for »en skamplett for den norske fagbevegelsen».

• Staten skal stille med sine advokater. Etter politiets voldsbruk og justisdepartementets bifall av dette, er vel ingen i tvil om hvilken side de vil stå på i saken?

Vi vet at Arbeidsretten kommer til å dømme streiken vår ulovlig. Den er opprettet
nettopp som et middel til å knekke arbeidsfolks rettferdige kamper for rimelige
lønns- og arbeidsforhold. Derfor vil vi heller ikke bøye oss for en dom i Arbeidsretten. Uansett hva denne domsstolen kommer fram til, betrakter vi streiken vår
som rettferdig og riktig, og vi fortsetter streiken til vårt krav er innfridd.

Linjegods vil ha oss stemplet som lovbrytere og kriminelle. Å kreve og kjempe for
en årslønn som en familie kan leve på, skal dømmes ulovlig. Men når Linjegods sjøl
driver storstilt streikebryterarbeid, setter politiet på oss, holder lønn vi har opptjent
tilbake, setter igang sladderhistorier om enkelte av de streikende og presser tillitsmenn til å uttale seg imot oss, da mener vi at det er Linjegods som er de eneste
kriminelle i denne saken!

Kampen vil bli hard, men vi gir oss ikke! Vi oppfordrer andre fagorganiserte og alle
andre som støtter oss, til å møte opp i demonstrasjonen den 11. mai og på den
måten gi et konkret uttrykk for sin støtte.
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