Studentersamfunnet i Tromsø, samlettil møt;e 2I/2 9 redtar full ,
uforbeholden støtte til Skøvde-arbeider:k ,rer etrcikekamp.
I utgangspunktet rettet streiken seg mot ,,eingjøringsfirmaet ASAB's
underbetaling av rengjøringsarbeiderskene. Ei lønn på 11 9 75 er

sultelønning - og kravet om 16 kr. i timen er et fullt ut rettferdig krav om rimelige lønninger - også for kvinner.
I dag har stritren utvikla seg til å bli en kamp mot ei sosial demokratisk regjerings lovverk, sari gir arbeidskjøperne rett tel
å sparke streikende arbeidere fra ,lobben.

I realiteten er dette en kamp fe- streikeretten.
I sitt forsøk på å knekke streiken har ASAE,SAF ang:,. LO brukt reine
nngstermetoder.
- Allerede ved stretkers bepver.eee ble streikebrytere 1-rukt mot
de erelkende,
4. T'tere snrr; A;;å1 3 1- 1 Pv renl iejerengse
',er':' en f.Y'n
,.ø; rel å t. elge eeseee 4 ebake . erbeidee,
I ee møte som ble frenstelt eem et forerelelingsmøte prøvdASAD,SAF 9 LO og de streikrndee eget forbund i fellesekap 9 med
-

kryssforhør og politimetoler å knekke le streikende.
- I dag er situasjonen den at alla er sparka fra jobben
Ingen av disse harde angrepene hai`-funnet knekke streikenn.
LO, deres eget fagforbund og regjeringas arbeiderfientlige lover

undergraver streiken - men stetten fra arbeidsplassene og folk
ellers bare vokser.
Renholdserbeiderskenes kamp ee viktige Dert er viktig for alle
kvinner og for hele fagbevege,sen.
For det første,De fleste kvin/Ler som jobber er heevist til underbetalte jobber eig elendige arbeidsvilkår.
Skøvdearbeidereeene går i deg i epeesen for alle
kvinners rett til skikkelige lønninger og levelige
arbeidsvilkår.
For det andre: Slik streiken ;tår i dag er den også en kamp for
streikeretten t flr et av arbeiderklassens viktigste
kampvåpen.Derfer har den be7.., ydning for hele fagbevegelsen.En :=eier vil styrke arbeiderklassens
samla kampkraf.,
Vi tar avstand fra ASAB 9 SAF og LO's forsøk på å ethule MallY~retii
Ut-,TXXI arbeiderskenes sel•følgelige rett til å bruke streLee våpenet i sin kamp. Skøvdeaebeiderskenee ,::av om F, bli tatt tilbake
i jobben må innfris.
Full støtte til reingjørinp3arbeiderskenee krav om skikkelig lønn!:
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