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YAAVET UEDLE =TE I AVDE::.G 03`T DEN POLITISKE .
0.IGELSN21kO=FRJEKTIL.
vedlom nr. 44636 iritt Andreassen har reist krav overfor
styret i avdeling I om medlemsmøte fordi hun er politisk
sagt opp.
Dotte kravet er avvist av styret. Dvs: Nå er det opp til
medlemmene i avdelinga, og særlig representantene å støtte
kravet om medlemsmøte.
AVSLAGET HOLDER IKKE:
Som [n-unnlag for avslaget viser styret til "forbundstyrots
vedtak om at Britt Andreassen ikke blir ydet juridisk hjelp,
da det ogs vil vare stikk i strid nedTerm`?.-klubbons vedtak".
Forbundstyrets vedtak er ikke i samsvar mod det som i virkeligheten har skjedd. Vedtaket byg g er på at Norma-arbeiderne
har krevd Britt Andreassen oppsagt i henhold til Hovedavtalens
§ 13:
Arbeidstakere har ikke plikt til å. arbeide samen mod eller
under ledelse av personer som har vist slik utilbørlig 0:77)traden at do etter alminnelig oppfatning i arbeidslivet eller
i samfunnet for øvrig bør kunne kreves fjernet'.
Bedriftsledelsen og klubbstryot h forsøkt framstille oppsigelsen som en (.), 13 oppsigelse ved underskriftslista. Men
ledelsen. har i et.brev.til underskriverne påtatt sog,det fulle
tt.'er ---økonomiske o .:,juridiske answr for oppsiP'o= -.buridst sott bor-i— fra: -------- -f6
Dessuten: Forbundstyrcts vedtak er av 19. september 1977.
Etter dette har.3ritt Andreassen i tillegg til oppsigelsen
blitt avskledi. ,0t.
Etter bedriftsledelsens mening er Arbeidsmiljølovens krav om
av
"grovt- pliktbrudd eller annen vesentlig misligholdelse
arbeidsavtalen" oppfylt. Dette fordi Britt Andreassen har
delt ut en lepe seddel, på forrige representantskapsmøte i
jobben. Ledelsen mener løpeseddelen innavdeling I, og
holder p o stander om arbeids- og sikkerhetsforholda som er
"rovt uriktige og sterkt injurierende".
Med andre ord: Avskjedigelsen; som or en egen sak, har Lorbundstyret ikke tatt stilling til.
Videre viser oNdelingstyret til "Norna-klubbens vedtak".
Norma-klubbon har hverken behmdlet oppsigelsen eller'avvedtak.
ikke
n s. d
. _ noo slikt vedtak.
skjedigelson. Det finnes
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TWORFOR MÅ J .,:2.-;'.'RBIDERITE I OSLO DflT .,J:RE SAKW?
J'orm TProjoktilfabrik er et svært
Don politiske oppsilson
grovt angrep pL ytrinesfrihoton or do grunilleegonde denokrwbisko
rettiehoteno. Op-)sigelson er et angrep å arboidsfolks rett til
åsi sin nenine on forholda på arbeidsplassen oe i safunnet.
Oppsigelsen or et forsek frn, en reaksjonær bedriftslodolso på
sulte en arbeidor fra sine politiske standpunkter.
Ved avsjodigelson har Norma-lodolsen oppnådd å fjerne don rotten
en oppsaet arbeider har til .5, stå i jobb til oppsigelsen har
blitt prøvd for retten.
SKAL DET BLI VALIG -.PRAKSIS AT DET ER "GROVT '2LIKTBRUDD" Å UTTALE SEG OFFETLIG OM 3= ARWIDSSITUASJON?
GODT

VI

ST.IK TOLE= AV ARBEIDSUILJØLOVEN?

KREV PEDL.WISØTE I AVD=G I OM SAKEN!
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