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Streikest6ttekoLiteen har na vært i
PERMANENT ORGANISASJON
virksonhet i to ar. Pa don tiden vi har
En del har stilt sp6rsmal ved om det er
arbeidet har vi drevet st6ttearbeid for alle nbdvendig at Streikest6ttekomiteen opptrer
st6rre og de fleste mindre streikene og
som permanent organisasjon, at streikende
aksjonene i Norge.
arbeidere vil få spontan oppslutning fra
Vart arbeid her hatft framgang ved -p:t.flpr arbeidsplasser. Vi mener arbeiderklassens
har stittet arbeidere i_streik.yi far og s å spontane solidaritet er svart viktig. Like
biL,-nvondelser .fra folk- srom:akter
i‹' reik fullt er grunnlaget for opprettelsen av
og vil dis kutere st6ttearbeidf, Vi ']-er posi- komiteen for to år siden, det at st6tte
tivt på denne framgangen son vi tror er ut- b6r komme hurtig for å vare effektiv, forttrykk for Lbkt tillit til.SSK i fagbeveg-satt til stede, ja kanskje forsterket.
elsen. Noen ;tener vi gar_tor hurtig fram
Dessuten at den gis et felles organisatoris
arbeidet ned å sanIe , st3tto til arbeidere uttrykk gjor at stbtten far sti:irre tyngde,
i streik. Det-er ikke tLttt:?til.qtrkkelig
og derfor er av stor moralsk betydning for
heinsyn til nernal_cakschep.:Uing,mener noen. streikende. Derfor tok de streikende i
Pa den andre siden nar vi det som oftest
sporveisbetjeninga i Oslo initiativet til å
travelt med å få inn st6tte til streikende.
opprette SSK som en landsomfattende permaDet er blant annet fordi arbeidere i streik nent organisasjon. Dette er seinere bekref:trenger solidaritet helst fra f6rste dag
tet blant annet i vedtaks form av teaterstreiken er i gang. Nettopp det at Streikearbeiderne etter avslutningen av sin streik
: st6ttekomiteen har klart å mobilisere stUtte
VIRKSOMHET MELLOM STREIKER
Ipa relativt kort tid fra arbeidsplassene, er I tillegg til direkte st6ttearbeid under
:noe av det bra ved var virksomhet, mener
streiker har komiteen, etter vår oppfatning
:mange eom har vært i streik. Noe som ville
Plikt til å arbeide for å forsvare streikebdte en del på denne travelheten er jo at'vi våpnet. Dette omfatter også plikt til å
'far varsel on at arbeidskarper er nær fore- forsvare dem som st6tter streikende not
staend: på et tidlig tidspunkt. Alt nå beovergrep og trakasseringer på grunn av sin
: gynner vi å nott8 slike varsler om foresolidaritet. Tillitsmenn i Sosionomforbunde
. staende streiker eller aksjoner. Vi tror
som gikk mot holdningen til en del av forbare et dette kan bli enda bedre slik at
bundsstyret under Sykepleieraksjonen -72 er
; vare kontakter kan sta litt per forberedt på blitt suspendert fra LO. Dette ser vi på
hvor og når en arbeidskonflikt kan bryte ut som meget alvorlig. Det er et angrep på
og vare klar til å stette.streikevåpnet og virker til å svekke
Forts. neste side..
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Målsettingen Streikest6ttekomiteen skal
arbeideres rett til å streike.
arbeide etter ma være gjenstand for stadig
Vi mener dessuten t verdien i å være en diskusjon, Dette er den beste måten å utpermanent organisasjon ligger i at vi har
vikle komiteen til å bli ner effektiv og
mulighet til a samle cpp erfaringer fra
bedre egnet til sin oppgave.
streikestdttearbeid so-1 er til nytte under
LANDSKONFERANSE PÅ NYÅRET
seinere streiker. Dette nummeret av StreikeI ldpet av kort tid vil Hovedkomiteen i
stdtterapport inneholder stort sett bare
SSK
bli innkalt for blant annet a diskutere
do
siste
streikene
og
oppsummeringer av
disse sakene. Arbeidsutvalget vil dessuten
stdttevirksomheten i forbindelse med disse.
legge fram ideen å arrangere en landsomVÅR MÅLSETTING
fattonde konferanse i SSKs regi pa nyaret,
Var målsetting er å stutte streikende på,
Forutsetningen for at en slik konferanse
deres egne premisser. Dette innebærer også
forsvar av:streikende overfor angrep, sikker- skal bli god er at diskusjoner om komiteen
tas opp i fagbevegelsen og på arbeidshet for dem-som stUtter mot trakasseringen
og overgrep samt forsvar av selve retten til plassene. Hva om dette eksemplaret av SSK-å streike. Ut over dette har Streikest3tte- rapport blir hengt opp på oppslagstavla
til gjennomlesing nr den arkiveres ?
komiteen intet mandat.
Vi mener dessuten det er viktig at flere
Noen tumler muligens ned tanken om at
direkte
kpntakter i fagbevegelsen knyttes
Streikestdttekomiteen har planer ein å bli '
Ikke alltid har fagforeningsopposisjOn
til
oss.
et faglig alternativ eller faglig
styret
tid nok til a ta seg av
,e_
_eller
klubb
e"
'
til LO. Vi mener dette bryter med varpaD
alle
oppgaver
selv
om velviljen er til
våre statutter. Tyder .vår virkse .tting:
stede.
Derfor
ser
vi
det som en stor fordel
.
somhet pa at vi arbeider etter en slik målå
få
kontakt
med
enkeltpersoner
pa arbeidssetting ? Ett eksempel. Vi arbeidet for
plassene
som
kan
sta
i
direkte
kontakt
med
st6tte til de streikende arbeiderskerne i
oss.
Samtidig
kommer
vi
selvsagt
til
å
Brattvåg. Et annet sted i rapporten anser
vi det at arbeiderskerne er blitt organisert opprettholde kontakten med klubbstyret/
i LO son en seier. Dette fordi de streikende, fagforeningsstyret.
INFORMASJON OG OKONOMI
sj61 oppfattet det å bli organisert som et .
.
i
mener
det er viktig å få spredd vart
positivt resultat av :,treikon.
materiale
om streikestdttearbeid til fagNa har vi heller ikke som målsetting å
bevegelsen pa arbeidsplasser og ellers. En
arbeide for at flest mulig skal organisere
..begynnelse
er at SSK-rapport henges opp på
.
seg i LO. Retten til å streike og a solioppslagstavler.
Bestilling på flere ekeemdarisere seg med arbeidere i kamp har lang
tradisjon i norsk arbeiderbevegelse. Vi ser . planer av rapporten kan sendes inn hvis
StreikestUttekomiteen som en viderefdrer av det er behov for det. Rapporten vil na
komme ut regelmessig minst en gang hver
denne tradisjonen.
annen måned. I tillegg planlegger vi a utgi
var
malsotting
En del synspunkter pa
legges fram her. Det er ikke dermed sagt åt eget hefte on erfaringer fra de siste åras
streikekamper og stdttearbeidet i ferbindette er det endelige synet i denne saka.
målsetting
er
dr5ftet
i
Arbeidsutvalget_
delse
med disse en gang pa nyaret.
S.SKs
Vår
Okonomi er basert pa bidrag fra fagdels fordi spdrsmal vi tar opp her er blitt
organiserte.
Spdrsmal on bevilgning bdr tas
reist av enkelte av våre kontakter, dels
Ae
til
var driftskonto(p,g. 20 93 53)
2fordi Vi 'mener en Blik diskusjon er nUdven- opp,,b
arbeid»
og
til
kampfondet
som uavkortet går til
dig og viktig tior.vrt videre
streik(postg.
20 93 60). Innarbeidere
i
.
samlingslister eller annen ormforianVI ANBEFALER. LESING AV BOKENE':
samling av penger blant arbeidskellegene er
fi
også en mate a ga fram pa. Dette kan gjerne
Per SiVle: Streik. Eides Forlag ) ,
bli en engangsforeteelse. Men vi trenger
kr. .24,-.
penger Tegelmessig. Hva med f.eks. Hva med
r
Tor Obrestad:
Sauda/St eik:,
.
å sikre'en fast rutine fra en del av arbeidsGyldendal, kr. 34,50.
kollegene om a betale inn f.eks. on femmer
Jardar Seim: Hvordan Hovedavtalen
eller tier hver måned til SSK 7 HUsk at
av 1935 ble til.
tillitsmannen eller styret de, fleste, plasser
Tiden, kr. 30,-.
tty gi tillatelse til 'innsariling av penger
fdr den settes i gang.
,

ARBEIDSUTVALGET I STREIKESTbTTEKOMITEEN.
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Dette synet gikk Sykepleieraksjon -72
Sykepleierstreiken er foreldpig avblast.
bort fra etter at st6ttearbeidet hadde
Regjeringa fant at den kunne revurdere sin
tidligere holdning, En stortingsmelding fra komet i gang. Vi vil understreke at vi
hele tiden arbeidet i full forståelse ned
regjeringen Bratteli er årsaken til at
streikeledelsen, noe som er bekreftet bade
streiken ble avblåst, uten at sykepleierne
skriftlig
og muntlig.
har fått garanti for innfrielse av krava.
Samtidig
med at Sykepleieraksjonen 72
Stortingsmeldingen inneholder ingen tilrading. En hurtigarbeidende stortingskomite gikk inn for dette nye synet i stOttearbeid,
skal arbeide med saken og gi sin innstilling annullerte de den stdtten som allerede var
kommet inn til sykepleierne. Dette var nok
(uten- tidsfrist.
Det som er vunnet: Sykepleierne har vist en grunn til at vi matte. avslutte st6tteat de kan sta sammen i streik. Ved hjelp av arbeidet for de streikende sykepleierne.
. Vi vil takke for den raske solidariske
etreikevapnet har de tvunget regjeringen
til visse innr6nmelser. Et titusentall syke- st6tten som foreninger, klubber og Unitspleiere har utviklet en enhet som raskt kan menn viste under aksjonen. Det som har skjedd
brukes om •stortingsbehandlingen blir brukt viser at solidarisk st6ttearbeid er nddvendig om en streik skal vinnes. Vi håper'
til trenering av deres krav.,, Utfallet av'
sykepleierne vil vinne fram ned sine krav,
regjeringens og Stortingets behandling er
og
er overbevist om at hvis sykepleierne
avhengig av beredskapen hos sykepleierne.
seinere
ber om stutte fra arbeidsfolk, vil
Sykepleierne vet at i siste hand er det
de
fa
det
trass i det son har skjedd.
_streikevapnet som er det avgjOrende.
wtaxxxxxxxxxxxxxxaxxax=xxxxxxxXXXXXXXXXXXXX
StruikestOttekomiteen engasjerte seg i
st6ttearbeidet pa et tidlig tidspunkt, Etter
avtale med aksjonekomiteens formann fi;ueNejjo
1. 5ME NI Su P11)Q:R7-'
Lise Bergenheim tok SSK initiat iv til innbV F OR 13 U N D "i-samling av stdtteuttalelser fra arbeidsAppellen om stutte til Sykepleieraksjonen
plasser.
-72 fant gjenklang på mange arbeidsplasser,
Fa grunn av at Arbeidsretten ble trukket
blant annet hos sosionomene. Dette klare
inn i bildet satte vi etter avtale i gang
standpunktet for streikende kamerater not
en lynaksjon for å samle inn faglig st6tte
arbeidsgiveren ble ndtt med reaksjon fra
gjennom annonse i Dagbladet og Arbeiderforbundsledelsen -suspensjon,
bladet. Trass i den korte tida som vanskeVi skal kort gi Eendingsforldpet slik at
liggjorde vanlig saksgang i foreninger og
vare kontakter blir underrettet og kan være
klubber viste aksjonen en enestående solii beredskap i tilfelle tillitsmennene i
daritet ned sykepleierne. Om lag 50 underNOSO trenger solidarisk stutte fra andre.
skrifter fra klubbmoter, klubb- og fagforeFdr sykepleierne hadde satt i gang streik
ningsstyrer og tillitsmenn viste bredden i
og
etter at Arbeidsretten var satt inn som
st6tten.
Arbeiderbladet fant grunn til å sensurere trusel av en av arbeidsgiverne, rykket blant
annet Oslo- og Troms-avdelingen av NOSO ut
geJttenttalelsen og nektet å ta den inn e
med solidarisk stutte til sykepleierne.
samtidgonrepåstikonfra
Den 15/9 kjerte Sosionomforbundet sammen
toppledelsen i en del forbund og arbeids'bed en del arbeidsgiver- og arbeidstaker giverforeninger.
Str-ikest6ttekomiteen har etter arbeidet organisasjoner ut not sykepleiernes aksjon
og appellerte til sykepleierne om å vente
med stdtteannonsen vært lammet i videre
st6ttearbeid etter at Aksjonskomiteen fraba på Arbeidsrettens dom over aksjonens "lovlighet". Dette var et klart standpunkt for
seg n11 organisert stdtte. Dette fordi vi
arbeidsgiveren, som ved a ga til Arbeidsharen grunnleggende statutt for vart
st6ttearbeid: St6ttede_streikende deres retten mente å kjdpe seg arbeidsfred på en
egne vilkår. 1 og.med den nye avgjdrelsen,i 'billig måte. Blant NOSOs medlemmer, som alt
ledelsen for SykePleierakSjonen -72 bortfalt hadde stuttet sykepleierne, ble dette oppvidere grunnlag for stdtt~beid fra var fattet som et stygt angrep i ryggen på kamerater, samtidig som det var et misbruk. av
side.
Vår erfaring fra tidligere st6ttearbeid
NOSOs navn da denne saken ikke var behandlet
er at skal en streikekapp lykkes, nå en ikke av sentralstyret i forbundet.
ta lett pa oppgaven å skaffe stutte utenfra, i
Forts. neste side,.
hovedsaklig fra arbeidsplassene.
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Dei streikande kvinnene på. hildre Fiskevegnfabrikker, Brattvåg har vunni viktige
delsigrar.
f6rste omgang vann dei ein siger ved
gjennom streiken å kjempa seg til å organiser$ seg i LO. Tidlegare hadde dei av
arbeidsgivaren blitt truga fra å organisera
seg. Dette gjeld både dei ansatte på Fiskevegnfabrikken og heimearbeiderskene.
II. Gjennom organisering i LO vann dei
forhandlingsrett. Eit utval fra LO og NAF
har drivi tidsstudier og komi fram til ei
forelUpig rimeleg timeldnn på om lag kr.
10,0o. Dette er framleis ikkje avgjort då
NAF og arbeidsgivaren har lagt vanskar i
vegen fpr å kona fram til ein stykkgodspris

kan gi 10 kroner i timen.
Det som nå vil skje er at saka går over
til Riksmeklingsmannen.
Eit noment ein må ta ned er at Heimearbeidsradet den 14/9-?2 har. slått fast at
minstel6nn for heimearbeidarar i tekstilog konfeksjon er kr. 9,97 i timen.
Dersom Heimearbeidarane i Brattvåg
kjempar seg til noko tilsvarande, vil dei
gjennom sin streik ha vunni over 100 %
16nnsauke.(Den gamle gjennonsnitts16nna var
ca. 4,50 i timen).
Heimearbeiderskene som streika frå f6r
påske til etter sommarferien har f6rt ein
seig kamp. Vi vil halda eit vake auga på
den vidare gangen i deira kamp.
Som
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ILLITSMENN I NOSO SUSPENDERT....
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PÅ GRAFISK OSLO-BEDRIFT

Dette ga stutet til en stUtteannonse til
sykepleierne, underskrevet av 95 medlemmer
av NOSOblant annet 14 tillitsmenn i Oslo og
dstfold.
Det er dette oppru,:et som har f6rt til at
NOSOs landsstyre har easpendert de 14
tillitsmennene, også sen ordinære medlemmer
i forbundet.
Dette er en alvorlig sak. Kjernen i den
er at tillitsmenn som stetter arbeidskamerater i aksjon not arbeidsgiveren blir
suspendert for slik stote.
Tillitsmennene som allerede har fått
stutte fra sine medlemsn6ter har ingen ting
å frykte dersom de star sammen ned medlemmene i å avvise det sjofle angrepet son
bare er til gagn for arbeidsgiverne.
StreikestUtekomiteen vil være på vakt, og
ber kontaktene være forberedt pa å stutte
tillitsmenn som ikke viker tilbake for a
stutte kamerater i kamp.

Pa Aas & Wahls Boktrykkeri i Oslo var det
nylig 16nnsjusteringer i forbindelse ned
vårens tariffeppgjUr. Kravet var opprykk i
16nna for samtlige ansatte, ned 100 % h6yere krav fer de kvinnelige arbeiderne i forhdlcl til de mannlige ufaL;lwrte arbeiderne
pa bokbinderavdelingen. Etter langvarige
forhandlinger.uten resultat unnlot arbeiderne
på alle avdelinger å ta ekstra arbeid ut over
vanlig arbeidstid. Noen dager etter kom bedriftens svar:100 % innfrielse av alle krav!
Dette betyr at de kvinnelige binderiarbeidorne nå ligger bare ca. kr. 20,- pr. uke
under de mannlige hjelpearbeiderne på avdelingen.
Samtidig oppnådde en faglært kvinne på en
kjemigrafavdeling lik 16nn ned sine mannlige
kolleger.
Med andre ord:Likel6nn ble oppnådd gjennom
solidarisk kamp.
Kortespondont.

TRUSEL ON AKSJON I MOSS FORTE TIL
FORT= I FORHANDLI N GER

F6rer de ikke fram er arbeiderne mer beredt
enn noen gang til å aksjonere for kravet
sitt.
Ved en fabrikk i Moss i kjemisk varslet
Streikest6ttekomiteen ber derfor konarbeiderne på en avdeling med 3 skift aksjon
taktene
å være forberedt til solidaritet
for kort tid siden. Kravet var at matpausene
ned
de
kjemiske
arbeiderne i Moss.
blir regnet som arbeidstid slik at arbeiderne kunne få 16rdagsfri. Det har vært f6r
ERNBANEPERSONALE VARSLER PUNKTSTREIK
forhandlinger om dette siden 1958 -uten
Den nye stykkgodsavtalen som skal trå i
resultat.
raft
for ful7t fra nyttar har skapt voldKort tid fOr aksjonen skulle settes i
somme
rehksjoner blant jernbanepersonellet
ga kom en representant fra Norsk Kjemisk
over
hele
landet. Arbeiderne frykter usikre
i Ceeo. Han mente arbeierne har hjemmel i
arbeidsplasser,
mer pendling og forflytning
loven for kravet sitt. Aksjonen ble utsatt
av
person611
osv.
SSK tror jernbanepersoeg forhandlinger ned blant annet represennellet
har
stor
sympati
ifagbevegelsen om
tanter fra alle tre skiftene, er i gang.
de streiker_SSK vil stutte slike aksjoner.
-,
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