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GLIMT OG LÆRDOMMER
FRA STREIKEN I BERGEN
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Et glimt fra en felles pressekonferanse mellom avd. 19 og avd. 3, mens det sto på som verst.
Fra venstre: Leif Erstad, Pål Engesæter og Leif Vevle (avd. 19), Øyvind Moss Pedersen, Bjarte Tennfjord og Jørn Tet/er (avd. 3).
(Foto: Knut Strand)

Mange har sikkert stilt spørsmålet:
Var arbeidskonflikten vi gjennomførte i april/mai nødvendig? Jeg
mener den var det.
Det er selvsagt beklagelig at vi fikk
tvungen lønnsnemnd på det tidspunkt vår motpart for alvor fikk føle
konsekvensene av streiken. Men selv
om det ble tvungen lønnsnemnd, er
jeg overbevist om at konflikten vil få
verdifull betydning for vårt forbund
ved senere tariffrevisjoner.
Dette heftet bygger på de erfaring-

er og lærdommer vi fikk under streiken. Det ble gjort mange feil, men vi
har ikke forsøkt å skjule noen av disse feilene. Vi har heller forsøkt å få
dem mest mulig fram i lyset. Vi har
tross alt vist at transportarbeidere er i
stand til å gjennomføre en effektiv
streik, og at vi er villige til å kjempe
for våre krav.
En streik setter store krav til medlemmene, og under streiken var det
mange so m gjorde en innsats som var
langt større enn det en har lov å vente.

Å ta med alt som hendte under
streiken vil bli for omfattende, men
vi håper heftet vil gi et lite bilde av de
15 dagene streiken varte.
Jeg vi l takke alle som var med og
bidro til at streiken kunne gjennomføres. En takk også til dem som
har vært med å utarbeide dette heftet.
Leif Erstad

formann i Bergens
Transportarbeiderforening

Heftet er gitt ut av: Bergens Transportarbeiderforening
Avd. 19 av Norsk Transportarbeiderforbund
Adresse: Alle Helgens gt. 5, 5000 Bergen
Telf.: 3167:40 og 3167 65
Kontortid: 9-15, torsdag 9-18
Ansvarlig for styret: Pål Engesæter
Sats og trykk: A/S Duplotrykk
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· Firmaer som var ute i konflikt:

Avd. 19:

Husker du?
Vi gløymer så altfor fort.
Dette heftet er laga for at Transportarbeiderstreiken 1982 i Bergen
ikkje så lett skal gå i gløymeboka.
Konflikten er no blitt historie. Det er
vi som har skapt historia, vi bør og
skriva om den.
Innhaldet er laga av medlemmer av
streikekomiteen. I slikt a rbeid er vi
alle amatørar. Likevel håper vi lærdommane vi har fått kan koma til
nytte i framtida, og at heftet kan gje
nokre glimt frå dei ulike sidene av
konflikten.

Heftet er satt saman av tre deler:
1. Tilbakeblikk på lønnsforhandlingane som førte til st reiken.
2. Glimt frå blokadane.
3. Streikekomiteens oppsummering
av konflikten.
ettertid er det lett å sjå mange av
feilene vi gjorde. Det er ikkje alltid
like lett å sjå alt det bra steiken førte
til.
Les heftet, bruk det og kritiser det.
Kontakt oss gjerne med dine kommentarer. Vi trenger røynslene til
neste konflikt.
For streikekomiteen,

Gartnerhallen A/S
Vestlandske Felleskjøp
G.C. Rieber & Co A/S,
Pels berederiet
Bergenske Transportservice A/S
Bergen Nordhordland Rutelag A/S,
Speditører
Hardanger Sunnhordlandske
Dampskipsselskap A/S, Spedisjonen
A/S Kystterminalen
A/S Joachim Grieg, Spedisjonen
Tollpost Globe A/S
Wergeland Transport & Spedisjon
A/S
Reidar Nilsen Transport A/S
Brynjulfsen Forforretning A/S
Norsk Brenselimport A/S
A/S Norske Shell
A/S Norsk Olje
A/S Norske Esso
A/S Mobil Oil
Oasen Bensinstasjon A/S
K71 Industrier
Stoltz Røthing
Linjegods A/S
Hordafisk L/L
A/S Anthoniessen, Florvåg
Bergen Fiskeindustri
Myrdal Transport

Rutebilselskaper:
Begen Hardanger Voss
Fana Os Milde
Askøy Bergen Rutelag
Øygarden & Sotra Rutelag
Åsane Billag A/S
Bergen Nordhordland Rutelag

Avd. 3:
Samtlige havnearbeidere i Bergen.

Pål Engesæter.
Forts. fras. 4
sekvensen. Resultatet ble kr. 2,50
på normallønnssatsene og kr. 2,00
generelt.
Tillegg for føre rkort kl. li heves
til kr. 75 ,00 pr. uke. Truckførere
som betjener trucker med løfteevne
over tre tonn og løftehøyde over 4
meter , får tillegg på kr. 40,- pr.
uke.
Tillegg for arbeid i fryser8m he-

ves til kr. 3,- pr. time.
Betaling for minstetid ved avsigelse heves til to timer. Matpengesatser heves til kr. 27 ,-.
Det var det hele.
Det bør også føyes til at Linjegods hadde eget forhandlingsutvalg
og støttet streiken fullt ut .
En ting som jeg til slutt vil ta
med :

Samholdet blant alle i forhandlingsutvalgene og administrasjonen.
Der var ikke gnisninger av noen
art, selv om timene ble både lange
og m ange. Det var alltid et gullkorn i luften . Hadde vi bare kunnet
lagt gullkornene på normallønnsatsene, hadde alt vært såre vel.
Tore Lillejord
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Forhandlingene sett fra vest!

Landtransporten

Som nyvalgt medlem av hovedforhandlingsutvalget, så jeg med
forventning frem til årets lønnsforhandlinger: De mange signaler som
var fremkommet av NAF og regjering ga oss ikke det beste utgangspunkt.
Etter at landsstyret og de tre hovedforhandlingsutvalg hadde vært
samlet og samordnet alle forslag
som var innkommet på landsbasis,
og satt opp den økonomiske ramme
vi skulle gå ut med , var det bare å
vente på tur ved forhandlingsbordet. Vi hadde et lønnlig håp om å
komme blant de første , men i alle
tilfelle vet alle at Jern og Metall
kom før oss . Dette var noe vi ikke
var særlig glad for. Deres resultat
kunne bli retningsgivende for de
som kom etter. Vi kom ganske tidlig til forhandlingsbordet og hadde
følgende generelle krav med oss:
■

Det kreves et generelt tillegg på
kr. 6,- pr. time.

■

Normallønnssatsene i landtransportens overenskomster og timelønnssatsene i losse- og lasteoverenskomstene heves med kr. 8,30
pr. time.
Det reises krav om en helautomatisk indeksreguleringsbestemmelse basert på indekstallet pr.
15. september 1982.

■

■
■

■

■

■

«Taket» på lønnsglidningen må
fjernes.
Satsene for «matpenger» ved
overtidsarbeid økes vesentlig.
For de overenskomstområder som
ikke allerede har det, vil det bli
krevd bestemmelser om årlige sentrale lønnsjusteringsforhandlinger.
Det kreves detaljerte bestemmelser om trekk av fagforeningskontingent. (19 mot 2 stemmer.)
Det reises krav om en bedre og
mer detaljert statistikk

Og følgende spesielle for landtransporten:
■

I samtlige avtaler som omhandler
akkordarbeid og andre lønnssystem, inntas følgende bestemmelse:

I bedrifter der det opprettes slike
lønnssystem, skal det føre s lokale
justeringsforhandlinger en gang
årlig.
■ I samtlige avtaler som omhandler
førerkort kl. Il, heves disse til kr.
100,- pr. uke.
■ I samtlige avtaler so m omhandler
truckførere, endres til følgende:
Truckførere som betjener trucker
med løftevekt over I tonn og løftehøyde på 3 meter, skal ha et tillegg på kr. 40,- pr. uke.
■ I samtlige avtaler som omhandler
unge arbeidere, endres til følgende:
Unge arbeidere under enhver
lønnsgruppe skal lønnes med 80
prosent for arbeidstakere mellom
16 og 17 år og 90 prosent for arbeidstakere mellom 17 og 18 år av
den til enhver tid gjeldende begynnerlønnssats for voksne arbeidere.
Samtlige
forhandlingsutvalg
møtte i NAF-bygningen og etter at
NAF-direktør Schioldberg var ferdig med sitt innlegg, var saken klar ;
muligheten for konflikt var stor,
samtidig - og det var mest bekymringsfullt - motparten hadde ikke
mandat til å ta avgjørelser. Klarere
kunne det ikke sies. Det som senere skjedde under «forhandlingene» var, etter min mening , ren
parodi .
Vi , utvalget for landtransporten,
møtte motparten der det ble lagt
frem krav og motkrav. Våre krav
ble møtt med stor «forståelse og
sympati» men som dere vet kan
man ikke leve av det . Det var for
øvrig første og eneste gang vi satt
ansikt til ansikt med m9tparten !!
Og når man tenker på at vi har
over 20 overenskomstområder å
ivareta , sier det seg selv at det var
lite tilfredsstillende.
Neste runde var mekling. Det
foregikk i NAF-huset og var e_t kapittel for seg selv. Noe så lite produktivt har jeg aldri vært med på.
Det var å sitte oppe dag og natt.
Her var det om å gjøre å være
sterkest, fysisk og psykisk . Ja , etter
nærmere ettertanke burde vi vært
tilsluttet Norges Idrettsforbund .
Meklingsmannen møtte vi også en
gang og det var bare noen minutter!! Man kan miste motet av
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mindre. Av kolleger i utvalget fikk
jeg klapp på skulderen med ord om
at det måtte jeg regne med og at
slik har det alltid vært. Jeg mener
allikevel at denne form for forh andling og mekling burde være avleggs,
dette burde være LOs ansvar å få
orden på. Det eneste produktive vi
gjorde var å gå igjennom krav og
prioritere. Ellers gikk det på svart
kaffe og te.
Det ble ingen innrømmelse fra
NAF før de berømmelige 2 kroner
til Jern og Metall var et faktum. Da
fikk vi også tilbud om 2 kroner.
Der sto vi , og der sto vi helt til
streiken var et faktum. Ja, derfor
ble det transportstreik.
Som sikkert de fleste vet , kan vi
ikke sammenlikne oss med Jern og
Metall. Det samme forbund vil få
en årslønnsvekst på rundt 10% takket være lønnsglidning, lokale forhandlinger og spesielle avtaleforhold , så de 2 kronene de fikk vil
vokse utover året. Vi har ingen
lønnsglidning , og lokale forhandlinger forekommer omtrent ikke.
Regner vi så med en prisstigning på
omlag 12 % , ville transportarbeiderne komme svært dårlg ut ved
neste årsskifte. Derfor kunne ikke
forhandlingsutvalget si ja. Det er
ikke ofte at transportarbeiderne
rasler med sabelen , men i det siste
har murringen vært påfallende mer
høylydt i såvel Bergen som Oslo.
Ja , det ville neppe blitt akseptert
om ikke en av landets mektigste
fagforbund skulle ta i bruk de virkemidler det rår over når sjansen
er der.
Annen rundes mekling kom etter
vel en uke. Der ble det den samme
ørkesløse vandring rundt i korridorene. Fra tid til annen ble W. Kolstad og 0. Bach innkalt til meklingsmannen , de fungerte som mellomledd. Men resultater lot vente
på seg. Vi sto på vårt , vi kunne
ikke annet. At en lønnsnemnd var
like rundt hj ørnet ble mer og mer
sannsynlig , til vår store skuffelse.
Blåkopien til NAF var ikke til å
rikke på. Som alle vet ble det
lønnsnemnd. Hvor sto vi da? Det
tok lang tid å få vite , unødvendig
lang tid, men det sto i stil med hele
Forts. s. j

Rutebilene
I forhandlingsutvalet for rutebilene utanfor Oslo var <lesse med:
· Frå forbundet: Walter Kolstad ,
Kåre Anderssen.
Frå arbeidstakerne: Henry Øglend, Nils Fjell, Ole Fosshaug,
Kjell Thomassen, Dagfinn Brattås,
Jan 0 . Johansen, Harald Kveom.
Forhandlingsmøte vart halde den
22. og 23. mars. Alle forhandlingsutval var først samla til møte med
NAF og arbeidstiger sine represen~
tanter.
NAF v/Charsten Schioldborg gav
ei orienterng om sitt syn på den
økonomiske situasjonen og tariffoppgjeret utan at han kunne leggja
fram noko forslag til lønsendingar.
Han sa mellom anna at han ikkje
rekna med at ein kom fram til noko
resultat ved forhandlingane , og det
neste måtte så bli mekling. Han sa
vidare: «Mulighet til konflikt er tilstede». Når det gjaldt rutebilene.
ville dei foreslå at denne gruppa
vart trekt ut , og at ein venta med
forhandlinga for <lesse til oppgjeret
i den offentlege sektor var ferdig.
Walter Kolstad orienterte så om
grunnlaget for dei økonomiske krav
vi hadde reist , og sa vidare , at på
det nåverande tidspunkt ikkje
kunne vera snakk om å trekkja ut
nokon enkelt gruppe frå forhandlingane. Når det gladt konflikt
svara Kolstad: «Skal det gå mot en
konflikt , er vi beredt til å ta den».
Vi gjekk så over til gruppevise
forhandlinger. Utanom dei generelle krav hadde vi i rutebilgruppa
avgrensa våre krav til 12 punkter.
Ein skal nemna nokre av dei. «Alle
lønnsatser heves med kr. 6,- pr.
time Reservesjåfører kan benyttes
når de stedlige parter er enig i det.
Ved fastsettelse av lønn for sjåfører , godskrives praksis for sertifikat gr. C D. Tillegg for ubekvem
arbeidstid endres til 40% fra kl.
17.00 til kl. 06.00. Lørdag kl. 00.00
til søndag kl. 24.00 betales et tillegg
på kr. 12,- pr. time . For delt dagsverk betales et tillegg på kr. 30 ,pr. dag. Faste lønnsbestemmelser
for kontrollører, verkstedsformenn .
Justering av fagarbeidersin lønn.
Vi gjekk gjennom våre og motparten sine forslag. Det vart vist til
protokoll av 7. og 8. oktober la981
der REAF gir «tilsagn om oppjustering av lønningene i rutebilove-
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Har Norsk Rutebilarbeiderforbund forstått situasj onen ved fønsoppgjøre!? De mente
rutebi/gruppene hadde fått et tilbud på 5-6 kroner timen, og at det dermed ikke var noe
grunnlag for streiken . Detle f ørte til en hissig avisdebatt mellom oss og «de gule» som
etter hvert stiln et av, da de ikke kunne legge fram noe annet tilbud enn h va N AF hadde
gitt oss. Var det for å skjule sin egen svakhet at de k om m ed dette avisu1kjøret, el/er
trodde de virkelig på det selv ?

renskomstene ved våroppgjøret
1982, slik at det da bir etablert et
rimelig forhold mellom lønningene i
offentlige og private rutebilselskaper. «Motparten sa at dei stod ved
denne erklæringa , men ville ikkje
svara på kva dei meinte denne erklæringa innebar i praksis. Dei ville
ikkje koma med forslag tii økonomiske endringer . Ein del tekniske endringer kunne dei vera med
på å drøfta. Dette gjekk dei seinare
ifrå.
Vi såg då ikkje noko anna utveg
enn å ta brot i forhandlingane.
Vedtak om dette vart gjort
samrøystes og meldt riksmeklingsmannen .
Riksmeklingsmannen la i skriv av
26. mars ned forbod mot arbeidsstans, og partane vart kalla inn til
mekling den 16. april. Under meklinga kom NAF på nytt med forslag
om å utsetja forhandlingane for rutebil til tariffoppgjeret i den offentlege sektor var avslutta, utan noko

som helst garanti eller ein nærare
definisjon av innhaldet i protokoll v
7. og 8. oktober 1981. Dette forslaget vart avvist.
Etter at det vart kjent at Jern og
Metall hadde sluttført sine forhand lingar, som gav eit resultat på kr.
2,- pr. time i tillegg og rett til frie
lokale forhandlinger , fekk vi gjennom riksmeklingsmannen overlevert eit forslagmed eit variert tillegg frå kr. 0 ,53 på begynnerlønn
tkl kr. 1,83 pr. time på toppløn
etter 10 år. Vi la fram eit nytt forslag for arbeidsgiverne utan å få
svar.
Ei slik holdning arbeidsgiverne
synte , både under forhandling og
mekling, og det tilbod dei til slutt
kom med , var etter vårt syn uakseptabelt. Det vart er klært brot i
meklinga.
På dette grunnlag vart arbeidsstans sett i verk frå arbeidstid slutt
tysdag den 20. april.
Nils Fjell
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Livlig diskusjon m ed politiet da Håkulls biler ble stoppet. (Fo to: Kn ut Strand)

Blokaden av Håkull v/Jernbanen
Inne på NSBs område i Bergen
var det 5 transportfirmaer som opererte : Linjegods , Tollpost , Werge'land , Polar Express og H åkull
Transport. De 3 første hadde organiserte transportarbeidere, og de
gikk derfor til blokade av sine egne
anlegg fra 1. og 2. dag av streiken.
Håkull og Polar Express kjørte som
vanlig. Ellers fikk de kundene som
hentet til seg sjøl kj øre fritt , det
samme gjaldt for Polet , Posten og
NSBs egne biler. I Bergen har NSB
også utkjøring fra Mindemyren,
Skolten og Arna , men på det tidspunktet streiken var , foregikk det
svært liten elter ingen trafikk på
disse områdene. D e var derfor ikke
blokkerte .

Hvorfor blokade av hele
jernbaneområdet?
Onsdag 28.4 hadde transportstreiken vart en uke . D et begynte da
å komme opplysninger som tydet
på at H åkull hadde tatt over deler

til postblokade av jernbanen torsdag morgen, etter at et fo rslag om
blokade av Håkulls containere var
avvist.

Forholdet til H åkull
av de streikende sitt arbeid . Folk
fra Tollpost og Linjegods mente at
Håkull kj ørte «deres» gods, og de
streikende havnearbeiderne opplyste om at varer som tidligere gikk
over Bergen H avn, nå ble fraktet
av Håkull. Ved nærmere undersøkelser viste det seg at H åkull ,
som før streiken hadde ca. 10
containere pr. dag, nå var kommet
opp i 30 containere pr. dag! I seg
sjøl noe som kunne tyde på at
streikebryteri , dvs. at streikendes
arbeid blir utført av andre og en
undergraving av streiken.
Arbeiderne ved Tollpost , Linj egods og Wergeland samlet seg til
møte onsdag 28 .4 og besluttet å gå

6

www.pdf-arkivet.no/streik/ (2022)

Torsdag morgen var det kontakt
med lederen for Håkull . Ha n benektet fo r at de kj ørte gods som
ellers gikk med noen av de firm aene som var i streik . H an nektet
også streikevaktene å sjekke ordrebøkene. De fikk heller ikke se inn i
containerne, da dette var ulovlig av
hensyn til kundene , sa han. E t fo rslag om at streikeva kte ne kunne
fø lge med bilene , ble og avvist.
Streikevaktene påpekte at siden de
ikke fi kk kontrollere lasten , ville all
utkjøring fra H åkull bli stoppet ,
med den ko nsekvens at «norm al»
kj øring ville bli rammet.
H åkull kontaktet deretter politiet
og NSB-ledelsen. NSB- ledelsen
kom, og ble info rmert om at alle
NSB-biler fo rtsatt ville kjøre fritt .

· hos Linjegod
Det var t illop til dramatikk

I[

Etter noen timer kom politiet, og
det var diskusjon mellom Håkull ,
politi og streikevakter. Politiet ga
beskjed om at hvis ikke blokaden
ble brutt, ville de komme igjen for
å rydde området. Streikevaktene
hevdet at det politiet oppfordret til,
var direkte streikebryteri, og de
kunne ikke etterkomme oppfordringen. Like før kl. 15.30 kom det
noen politifolk som brøt blokaden
og en Håkull-bil kjørte ut.
Fredag morgen kl. 6.00 låste et
par Håkull-sjåfører opp en av portene med privat nøkkel, en sporport som ikke skulle brukes til utkjøring, og en bil kjørte ut , sannsynligvis hadde de gjort det samme
torsdag kveld. Kl. 10.00 prøvde de
seg igjen, og en bil slapp gjennom
før streikevakter klarte å stoppe
dem ved å kaste seg foran hjulene.
Håkulls bruk av nøkkel ved sporporten ble karakterisert som ulovlig
av NSB-ledelsen på et møte streikekomiteen hadde med dem. Og
forholdet ble rapportert skriftlig til
NSB .
Like før arbeidstidens slutt kom
det 25-30 politifolk til jernbaneområdet. Etter mye diskusjon med
streikevaktene, som bl.a. hevdet at
politiet ikke hadde undersøkt saken
godt nok, besluttet de streikende å
opprettholde blokaden. Politiet ryddet igjen området.
Det hele gikk rolig for seg, ingen
ble innbrakt eller bøtelagt , og forholdet til den enkelte politimann
var bra. De to siste dagene av
streiken fikk streikevaktene stå i
fred for politiet og Håkull-sjåfører.
Den eneste kontakt var en sivilkledd politimann som mandag kom
med en liste på en 10-12 kunder ,
disse ville hente varer fra Håkull.
Listen ble vurdert av streikevakter,
og 5 fikk løyve til utkjøring. Det
virket som om politiet hadde endret
linje.

Polar Ekspress
Polar Ekspress økte ikke godstransporten merkbart under strei-

jern banetomten ti! Linjegods
B.::rgen i m orgentimen e. Streik
akter blokkerte innkjorselen,
p o litiet bl e bed t om .a. fj e rne tra
p ortarbeiderne som stoppet trafi
k e n . Ingen person e r ble imidlert
innbrakt til p oli t istasjonen.
blokkaden til d e streikende v
for t satt e ffe ktiv i formiddag.
Dramatikken starte t ved 08 -tid
i dag ti d lig da to b il e r til trans po
fi rmaet H akull Tran s port prøvd
s lippe ut fra L injegods-o mrå
med last. Det utles te øyebli kk eli
reak sjon e r fra de s treike nde arb
de rne, so m mener dette er s trei k
bryte ri . Politiet ry kke t ut for
dempe gemyttc>ne. og anmod
dem o m a oppheve blo kkad•..'
T ransp ortarbe iderne fikk va rsel o
at s kjedd e ikke dette ville d e
fjernet m ed makt o~ brak t inn
politi s tasjo nen for botlegging.
Overfor Bergens Tid ende h evd
imidlertid de streikende at aksj
ncn ikk e kan kara kteriseres so
ulovlig. De m ener sjåforene
blant ann e t Hakull T ransport
begy nt a kjore ut va rer so m Li nj
·g ods tidli gere h adde an svaret fo
D e tte vil odelegge m arked et f
dem , nar tra n s p ortstreiken e n g an
er avslutte t. D e n e kt et derfor
imote komm e anmodningen fra politie t om a fj e rnl' seg fra innkjørselen .
Lin jegods i Bergen h ar 43 transportarbeidere i strei k i øye blikket. I
tillegg er det ca. 30 arbeidere fra
andre firmc1. som jobber pa godsterminale n, og so m er tatt ut i
strei k . Alle disse s luttet i dag tidlig
opp o m aksjo n en. D en s is te uke nhar det ikke vært liknende epi sod e r på Linj egods.

ken . Streikevaktene fikk full oversikt over ordrebø½:ene , og kunne
sjekke sånn noenlunde om det var
nye kunder p.g.a. streiken . Det var
god kontakt med Polar Express rene linjer - og de kjørte fritt
under streiken.

Møte med tillitsmenn v/NSB
Søndag 2.5 hadde streikekomiteen møte med endel tillitsmenn
fra NSB . De var innstilt på å ikke
overta gods fra de streikende
firmaene , men ønsket kontakt med
ledelsen i Oslo for nærmere avgjørelser. Hvis streiken hadde vart
lenger, hadde det vært bra med en
viss form for samarbeid for å
hindre eventuelt streikebryteri .

Oppsummering
Blokaden var svært effektiv for

samtlige transportører på jernbanens område , sjøl om det sikkert
ble drevet streikebryteri i mindre
omfang. Kontakten med havnen og
BDS var helt nødvendig , og konsekvensen er vel at sjø- og landtransport må taes ut samtidig for å få
effekt. Hvis en eventuell streik blir
langvarig, må en regne med omlasting til andre transportmåter , f.
eks . trailerkjøring, og ta tiltak mot
dette .
Til blokaden trengtes det ca . 20
menn/kvinner (3 porter) + 6 biler,
og det var ingen problemer med å
skaffe dette . Oljeblokaden var
nemlig brutt før blokaden av Håkull ble vedtatt. Ett problem var at
blokaden var inne på NSBs
område , noe ledelsen der ikke unnlot å gjøre oss oppmerksom på.
Per Pettersen/Inger Loneland
7
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Fra havnearbeidernes «lenkegjeng» foran barrikaden på «Dokken». Politiet utferdiget her 17 forelegg
som havnearbeiderne nektet å vedta, ble siden henlagt. (Fot o: Knut Strand)

a kr. 1500,- . A lle foreleggene,

Blokaden av havneområdet Dokkeskjærskaien
og politiets aksjoner under streiken
Onsdag 21. april opprettet avd .
3, Bergen Losse- og Lastearbeiderforening en spontan blokade av
Dokkehavneanleggene
ved
skjærskaien og holdt den utover
dagen . Interne misforståelser og
usikkerhet om forbundsledelsens
linje førte til at vi opphevet blokaden et par timer før vi igjen tettet
til.
Fra da av fungerte blokaden
100%.
Fredag 23. april: Påtrykk fra forskjellige firmaer som truet med po-litianmeldelse og erstatningsansvar.
Kl. 15.00 kom politiet.
Mottok henstilling om å trekke
oss vekk med begrunnelse om at vi
hindret lovlig ferdsel. Vi avslo , og
viste til at vi hindret streikerammet
arbeid i å bli utført av uvedkommende. Politiadjutant Solberg med
overbetjent Enerhaug som ledsager
trakk seg også tilbake.
Vi ventet en aksjon og gjorde
våre forberedelser: Massiv bloka-

dekonstruksjon. Underrettet aviser
og radio (stor betydning). Politistyrken kom (30-40 mann?) med ny
henstilling og betenkningstid. Aksjonsledelsen til havnearbeiderne ga
instrukser om å danne rekke foran
sperringene arm i arm. Passiv motstand . Ved arrestasjon , oppgi bare
navn og adresse . Ikke vedta forelegg. Politiet gikk til aksjon. Fylte
bilene og kjørte oss ad omveier inn
på vårt eget område . Utferdiget 17
forelegg a kr. 1500,-.
To firma slapp gjennom blokkeringen , derav ett tilfelle som var
klart streikebryteri.
Poltiiet viste klare svakhetstegn i
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diskusjonen om lovligheten av deres egen aksjon . Ingen fast og konsekvent holdning.
Lørdag 24. april , gikk vi inn for
en smidigere gjennomføring av blokaden . Skaffet oss liste over de
firma som måtte sies å ha fri ferdsel
innenfor området til institusjonen
Bergen Havnelager. Dette i samsvar med henstilling fra politiet fre dag. Dette fungerte godt .
De følgende dagene henvendte
politiet v/politiinspektør Fåberg seg
stadig oftere til oss og forela oss
anmeldelser. Vi oppklarte misforståelser i forbindelse med disse og
ga opplysninger om havnearbeidernes arbeidsforhold . Politiet slo seg
. da til ro med vår forklaring.
Onsdag 28. april mottok vi fra
utenforstående melding om at politiet forberedte ny aksjon. Vi kontaktet politiet. Offensiv fremgangsmåte , utrettelig argumentasjon førte til at politiet betenkte
seg.

Torsdag 29. april gikk politiet til
ny aksjon kl. 10.30. Folk fra avd.
19 hadde da vaktholdet. Vi kom til
og opptok forhandlinger med politiet. Vi mente at den smidige ordningen hadde fungert og at firma
med fri ferdsel hadde sloppet gjennom . Vi hevdet videre at politi nå
eventuelt åpnet for · regulært streikebryteri. Overbetjent · Enerhaug
avslørte stor usikkerhet og var et
øyeblikk villig til å møte oss i konferanse . Det ble imidlertid en prestisjesak for ham å gjennomføre aksjonen (nylig forfremmet til overbetjent på ordensavdelingen) De gikk
til aksjon og ryddet vaktene til
side . Havnearbeidernes representant som oppfordret til å tette igjen
passasjen i passeringene , ble ført
bort og for kort stund «internert» i
en politibil. Han tok kontakt med
aksjonsleder og forela .ham følgende «ultimatum»:
1. At politiet foretok arrestasjon
med innbringelse til politistasjonen.
2. Eller: Øyeblikkelig løslatelse.
Havnearbeideren ble umiddelbart
satt fri (uten forelegg). Politiet forsikret da at firmabilene som skulle
ledsages gjennom sperringene bare
skulle få passere en gang. Dette til
tross for at denne trafikken var klarert som lovlig ferdsel. Det ble også
et poeng i avisoppslagene fredag:
«Lovlig i dag ikke i morgen» (Bergens Arbeiderblad).
Etter dette ingen aksjoner eller
henvendelser .

Vår holdning til politiets
rolle:
Konsekvent under hele streiken .
Vi var i lovlig ærend når vi vernet arbeidsplassen mot streikebryteri. Vi flyttet oss ikke ved politiets
blotte nærvær og etterkom heller
ikke henstillinger om å fjerne oss.
Politiet viste til generalfullmakten
sine vedtekter om fri ferdsel.
Vi viste til streikeretten og fant
oss ikke i at denne ble opphevet
satt til side.

Ved at politiet fysisk griper og
fjerner oss så er vi taktisk på offensiven. Da er ·det de som begår lovbrudd og vi som offensivt kan protestere mot politiet.
Vi påstår at vi ved denne konsekvente opptreden vant pressens
og oponionens sympati. Vi understreker den meget gode dekning i
Bergens Arbeiderblad og Bergens
Tidende .
Bjarte Tennfjord

Blant havnearbeiderne var det 100% oppslutning fra første streikedag. Havnen ble blokkert ved døgnvakt (24 time,), bi/patrulje og båtpatrulje. (Foto: Knut Strand)
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Nattstemning med blokadevakter foran Rafinor-anlegget på Mongstad. Situasjonen var ikke alltid like idyllisk. (Foto: Dag Bæve,fjord)

dagene blokaden varte, og bergensere og striler hadde ikke store
problemer med å få fylt tankene på
bilene sine.

Oljeblokaden
Oljeblokaden i Bergens-området
starta torsdag 22/4-82 etter vedtak
fra fagforenings-styret. Da ble blokaden på Mongstad oppretta, ca.
kl. 21.00. Vedtaket ble fattet etter
hektiske diskusjoner og ønske fra
de vel 30 organiserte oljearbeiderne, spesielt tankbilsjåførene.
Disse måtte nemlig se på at uorganiserte sjåfører overtok deres kjøring mens de sjøl var i streik. Den
ble brutt onsdag 28/4 kl. 11.20, da
kom det telefonbeskjed fra forbundsledelsen om å heve den.
Disse anleggene var blokkert helt
eller delvis i perioden: Norol på
Mongstad, Shell i Dolviken, Fina/Texaco i Godvik og Mobil på Eidsvågsneset. Ved Esso-anlegget i Skålevik var alle sjåførene transportorganiserte, og anlegget var derfor
avstengt. Unntak var utkjøring de
hadde til bensinstasjoner som solgte
bensin til folk med dispensasjonssedler. Disse bensinstasjonene var:
Esso på_ Kleppestø og Osterøy.
Dessuten stasjoner på Seim, Manger , Dale , Os, Tertnes og Frekhaug.

Var blokaden effektiv?
Blokac1en av de mindre anleg-

Problemer underveis

gene kom igang utover fredag formiddag, og var stort sett effektiv.
Unntakene var da politiet brøt den
ved Dolviken en kveldsstund , og at
vi stolte på brev fra ledelsen ved
Mobil om ikke å kjøre ut olje.
Dette ble selvfølgelig brutt. På
Mongstad ble blokaden brutt fredag
23/4 av politiet , og to ganger tirsdag 27/4 . Alle gangene ble blokaden gjenopprettet , men store
mengder olje ble kjørt ut. Ellers
var det sikkert mye uvanlig lossing
ved diverse kaier i området. På
Vindenes kai , Sotra , ble det f. eks .
losset 20.000 1 fyringsolje natt til
27/4. Både lensmann og politi var
med på å rydde veien for «utidige»
streikevakter, men hva med lovligheten av selve lossingen? Det er
klart at noen streikevakter ikke
kunne dekke alt som skjedde av
slike ting i distriktet vårt.
Stort sett hadde de fleste bensinstasjonene i området olje i de 5 1/2
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Varselet om transportstreik og
oljeblokade utløste nærmest panikk-stemning og hamstringshysteri
blant deler av befolkningen. Selv
om transporten ga klar beskjed om
at streiken/blokaden i°kke ville berøre matvarehandelen i særlig grad ,
grep massemedia begjærlig denne
«nyheten». De må i stor grad tillegges skylden for den hamstringen som
foregikk i mange butikker, og for
at folk lagret bensin ulovlig. Det
var mange uthus og garasjer som
var de rene brannbomber i en
periode, for ikke å snakke om de
hardnakkete ryktene som gikk om
at flere hadde fylt opp badekar og
oppvaskkummer med bensin!
Selv om hamstringen var et problem ved oljeblokaden, var hovedproblemet at de fleste tankbilsjåførene ikke var LO-organiserte, og
at vi ikke hadde noen avtale med
Lastebileierforbundet. Og noen sitater fra en BT-leder 24/4-82 dekker nok mange syn på dette , både
blant menigmann og blant de streikende:

[

«l verksomhet der forbundet ikke
har streikende medlemmer, har streiken heller ingen effekt. Derfor har vi
nå fått en tilspissing som kan være
meget alvorlig. Blokaden av olje- og
bensinutkjøringen er i mange tilfeller
ren selvtekt.
Det var ytterst forbausende at forbundsformann Walter Kolstad var så
uforberedt da han ble _konfrontert
med dette spørsmålet. Hans eneste
reaksjon var å be juristene hold e seg
borte fra noe de ikke hadde noe med,
og at spørsmålet om lovli ghet eller
ikke var noe man måtte komme tilbake til.
Så totalt uten argumenter har ikke
lederen for ettt av landets viktigste
fagforbund lov til å være, når det
stilles helt sentrale spørsm å l om deler
av de aksjonene forbundet setter i
gang. »
Et annet problem var den økte
arbeidsbyrden for dispensasjonskomiteen. Av ca. 670 dispensasjonssøknader som kom inn til kontoret i Alle Helgensgt. var over 400
søknader om bensin! Her var søknader for alt mellom himmel og
jord , og fantasifulle begrunnelser
hørte med. Eller hva synes dere om
læreren som på slutten av en 3-sider lang forklaring skriver: «Kan
jeg få lov til å kjøpe bensin , så jeg
kan være i «klassen min» og undervise «mine elever» og attpåtil få
lønnen min». For ikke å snakke om
den makten vi hadde over økonomien i kommunen (se fotostatkopi).

«Søknad om dispensasjon for
kjøp av turvande bensin til
tenestebilar
Distriktsrevisjonen (kommunerevisjonen) har det totale kontrollansvar for all økonomiforvaltning, heri og tilsyn med kemner-/ kommunekasserarfunksjonen si innfordring av skattar- og
avgifter. Sagt med andre ord;
vår kontroll gjeld all pengebevegelse i kommuneforvaltninga.
For å kunne stetta vår kontrollfunksjon er vi avhengig av smidig transport i «vå rt » tenestedistri kt som femnar om ovannemnde 4 kommunar i Nordhordland. »
Det er mange søknader som
kunne refereres , men det får holde
med disse to. Det er klart at dispensasjonsnemnda måtte ha en
vanskelig jobb , og at det trengs
bedre retningslinjer ved en eventuell ny streik. Holdningen blant
mange streikende var at vi var «for
rause med dispensasjoner» (BA
28/4) , og at forbundet sentralt
hadde gått i spissen for dette .

Forholdet til politiet
Vi hadde «nærkontakt» med politiet på Mongstad, i Dolviken og _
Breiviken , i forbindelse med lossingen på Vindenes kai og enkelte
andre episoder. Ingen av våre
streikevakter ble innbrakt eller fikk
bøter. Vår holdning var å flytte oss

uten håndgemeng hvis politiet ryddet
området.
Leif Erstad formulerte dett e
klart i BT 28/4:
« - Ingen blokade er opphevet
- vi har streikevakter alle steder.
På direkte anmodning fra politiet
fjerner vi oss. Men straks politiet er
borte , gjenopptas blokaden. På
denne måte må alle de streikebrytende lastebilsjåførene gjennom
den omstendelige politiprosedyren
hver gang, sa transporarbeiderne i
går.»
Politiets holdning til blokadene
varierte på forskjellige steder i landet. I Bergens-området kan en si at
politiet var mer aktive enn andre
s_teder. Dette førte blant annet til at
1. mai-toget hadde næ rmere 3000
deltakere. Politiets stillingstagen ble
også tatt opp i 1. mai-talen og i vedtak i Sam .org .
Begrunnelsen fra politiet for å
gripe inn kan være verdt å se nærmere på . Først et sitat fra Morgenavisen 24/4, klippet fra et intervju
med en politiadjutant:
« - Politiet vil ikke patruljere
stedene der streikende transportarbeidere danner blokade. For at vi
skal gripe inn må det foreligge konkret anmeldelse om straffbare forhold. Denne vil da bli vurdert på
vanlig måte. » Deretter fra et intervju med en lensmann i BT 26/4.
«Vi rykkjer ut berre dersom det
kjem til samanstøytar av noko
slag., og eg vil gjerne presisere at
politiet på ingen måte har tatt

Streikevaktene lurte sjåførene
Mongstad ble blokkert
klokken 21.30 i går.
Dermed ble den siste
bensinkilde i Bergensregionen skrudd av og
Transportarbeiderne har
dermed
sann sy nligvis
klart å gjore drivstoff-aksjonen absolutt effektiv.

T~

STREIKE-REPORTASJE
ft

~J~ REIGSTAO OG
OLAV STEIMLEA

FOTO:
KNUT STRAND OG

DAG BÆVERFJOAD
Rafin or som eier M ongstad -ra f -

fineriet komm er ikke- hl a t il kalle
politiet fora fjerne streikeva klene
dersom de ,kkeerul hindre fork.r,-

tastrofe--s,kkerhe tenve-d•nleggene.
Allerede I la pet av en time ette r
b lokkaden i går kveld sto d det e n
lang rekke tlln kbilcri k ø.Sjåførene
parlamenterte litt rra m og tilb• ke
for de inns.åatoppfylling av bilene
varhåplast. og to k kveld.
De neste stre,kevalltene som
mott.e p.l Mongs tad k om fra Au ne
Billag.
De blokkerte a n legget le nge for
sjafore ne hadde be regnet o g de
som kom til ralfineriet i gar k ~·e ld
ble Ranske lang i masken da veien
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standpunkt i den streiken som er 1
gang . Dersom det oppstår trafikkaos eller personkamp , får vi
truleg oppmoding om å tre hjelpande til, og då er det vår plikt å
gripa inn. »
Første gang politiet grep inn på
Mongstad , fredag 23/4 var det med
følgende begrunnelse ; «Vi har kun
løst et trafikkproblem. Veien ned
til selve Mongstad-anlegget er åpen
for alminnelig ferdsel , og vi kunne
ikke godta at en mengde privatbiler
hindret slik ferdsel. » BT 24/4.
Streikevaktenes biler blokkerte .kun
for tankvognene, all annen ferdsel
gikk normalt. Det var derimot
tankvognene som i perioder sperret
for fri kjøring til og fra anlegget.
Utifra normal tankegang burde det
vel vært deres biler politiet skulle
ryddet vekk?
Jeg
presisere
Samtidig
vil
at det kom aldri noe n kl age fra
streikevaktene på den enkelte politimanns oppførsel.

Blokadevaktordningen
For å holde oljeblokaden effektiv , trengte vi mellom 30 og 40
streikevakter døgnet rundt . Mongstad alene hadde ca. 20. Dette
varierte en god del , utifra hvor
mange vi var i stand til å skaffe, og
utifra om vi ventet konfrontasjon
med tankbilsjåførene. «Dess flere
vi er, dess mindre sjanse for bråk » ·
- var tankegangen . Mandag 26/4,
om morgenen, var vi over 60 streikevakter og ca. 20 biler på Mongstad. Vi ventet storinnrykk etter en
stille helg .
Både p .g.a. rot fra blokadekomiteen og manglende instrukser om
hvordan en skulle forholde seg,
kunne det mange ganger bæ rt galt
av sted. Men streikevaktene var
oppfinnsomme, satte seg f. eks .
foran hjulene til tankvognene som
prøvde å presse seg fram , og holdt
hodet kaldt når de ble provosert av
enkelte tankvognsjåfører. Transportarbeidere fra de fleste arbeidsplassene som var i streik, aktiviserte
seg i oljeblokaden, og var stort sett
enkle å «kalle ut til tjeneste». Med
varm kaffe på termos og lune pledd
+ atskillige vittige historier gikk
streikenettenefort.
« - krana er stoppa» eller «seiren er vår»?
Sent søndag kveld (25 / 4), fikk vi
beskjed fra Oslo om at Norol

«En seier for oss»

- Vi bet ra kt e r d e t som e n seler a t Norsk O lje A IS ka pitulerte ogsteni-te bensinkra n e ne. s ier s treikeva kt ene Re ida r 1\-IJ•lkerien
(t.v .l, Sigvard Suodsbak oc Tor Men tzen.
- Vi betrakter N or)'k Olje
NS s in k a p itulasjon som e n
rorelopig seier for oss, sa streikevakt Tor MenUe n like etter
at han gjennom B ergen s Tidende fikk bekreftet at N orsk

Olje A/5 hadde stengt kranene
på pumpeanlegget.
Det hersket en le tt og munte r
stemning blant streikevaktene

da denne nyheten ble gjort
kjent. De har inntil videre oppnådd det de var ute etter, nemlig å få i Stand en blokade av all
transport av bensin m ed tankb il fra raffineriet.
- Vi registrerer med glede at
Norsk Olje A/S h:ar tatt kon sekvensen av den situasjonen
som er oppstått de siste dagene, og vi kan love at b loka-

d e n v il fungere som den skal i
man ge dage r fremover om
nod vendig.
- Blir vakts tyrke n redusert
nå?
- Den blir t rolig litt red u sert
om nettene, men ellers er det
planen å kjore fu ll vaktstyrke
på dagtid , det vil si rundt 15
s treikevakter. Vi har satt opp
forskjellige vaktlag, og det vil
ikke volde oss noen problemer
å h o !de tilstrekkelig oversikt
over situasjonen her på veien
inn til anlegget.
- Kom avgjørelsen overraskende på dere?
- Ja, det ma vi si. Vi hadde
ikke ven t et at Norsk Olje A/S
v il gi etter så lett, men ingen
ting er bedre enn at det
s kjedde, sier Tor Ment.zen.

ville stoppe utleveringen av olje på
Mongstad fra mandag morgen , så
lenge det ble opprettholdt en fysisk
blokade fra vår side. Telefonhilsenen lød slik: «Hils gutta på Mongstad og si at krana er stoppe! » (Hva
med jentene??) Mandag fikk vi begrunnelsen fra Norols ledelse: BT
27/4
«- Begrunnelsen for å stenge
kranene på Mongstad var at vi ville
unngå at en konfrontasjon skulle
oppsto. Med fredagens episoder
friskt i minne , fant vi det mest forsvarlig å gå til det skritt å skru
igjen kranene , sier informasjonssjef
Oluf Fuglerud i Nosk Olje A/S Norol til Bergens Tidende.
Fuglerud sier videre at selskapet
hadde fått signaler om at det kunne
brygge opp til en virkelig konflikt
like utenfor raffineriporten på
Mongstad , og det var en situasjon
man måtte ta alvorlig.
- Vi kan si det så enkelt at vi
tok beslutning utfra humanitære og
menneskelige hensyn . Voldshandlinger i forbindelse en streik er vel
noe av det vi alle misliker mest, sier
Fuglerud.
Dette var en midlertidig seier for
oss. Tirsdag var riktignok kranene
åpnet igjen , og politiet ryddet veien
for tankbilene om kvelden. Noen
grunn for hvorfor kranene ble
åpnet igjen ble ikke gitt, så vidt jeg
vet , så det kan vi nå lure på.

Aksjonen avblåst oppsummenng
Onsdag 28/4 om formiddagen,
ble det i Oslo vedtatt å oppheve
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oljeblokadene over hele landet .
Massemedia skrev at vi ikke klarte
å holde dem lenger, og at det var
et nederlag for oss. I Bergens-området hadde vi nok kunnet holdt
blokaden en stund til, men effektiviteten var liten så lenge mye olje
slapp gjennom. Så kanskje det var
et nederlag? Eller som Bach uttalte
til Adresseavisen 7/5-82:
- Det er ikke riktig at vi trodde
at vi skulle klare å stanse all bensinlevering. vi visste at en havneblokade kunne bli bortimot hundre
prosent effektiv, men at dette ville
ta tid . Derfor var det viktig for oss
å sette inn styrken andre steder i
påvente av virkningen på eksport
og import. Bensinblokaden var så å
si fase 1. Streikens effektivitet på
lang sikt var ikke avhengig av den .
Hva vi vel ikke hadde helt klart
for oss, var hvilke reaksjoner dette
skapte hos publikum. De nærmest
hysteriske reaksjoner med hamstring osv. overrasket oss. Heller
ikke hadde vi ventet den grad av
regulært streikebryteri som fant
sted, ogden maksimale oppfinnsomhetsom ble utfoldet bl.a. hos
bensinstasjonsholdere for å komme
utenom streikens virkninger. Massemedia fokuserte også ensidig på
bensin og olje . Det skapte et helt
galt bilde av hva det dreide seg om.
Samtidig som en kan se de negative sidene ved oljeblokaden, hadde
den og en positivfunksjon innad.
Den mobiliserte mange av transportens medlemmer til en fantastisk
innsats under streiken . Ord som solidaritet og fagforeningsarbeid fikk
mening for folk , og fagpolitiske
diskusjoner blomstret som aldri før.
hadde bare forbundet klart å ta
vare på en brøkdel av den interessen og aktiviteten som medlemmene viste i de dagene, tror jeg at
forbundets faglige arbeid kunne ta
kjempeskritt fremover.
Til slutt vil jeg referere noe fra et
oppsummeringsmøte vi hadde av
streiken. Lovligheten av oljeblokaden var til debatt , og mange kritiske røster hevet seg blant de
streikende. Da avsluttet en eldre
bussj åfør innlegget sitt omtrent slik:
«Streik er nesten det samme som
krig for arbeidsfolk. Og som vi alle
vet: I krig og kjærlighet er alt tillatt. » Han fikk kraftig applaus og fra de kritiske røster.
Inger Loneland
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Episoden viser hvilke krefter konflikten utløste hos enkelte.
Vi lar delte klippet fra Bergens Tidende ta/e for seg selv.Avisen dekket på en utmerket måte episoden. Lastebileieren fikk senere en bot,
som han vedtok.

Streikebryteri
Hva er streikebryteri?
Svaret på dette spørsmålet er helt
avhengig av hvordan en ser på
arbeidernes rett til å streike for å få
igjennom sine krav overfor arbeidsgiverne .
En arbeidsgiver vil ganske sikkert
se på en streikebryter som et tvers
igjennom hederlig og moralsk menneske
I mellomkrigstiden organiserte
borgerne
streikebrytervirksomhet
gjennom Samfundshjelpen.
Men for arbeiderklassen har
streikebryteri alltid blitt sett på som
den usleste og mest ynkverdige
virksomhet som finnes , og streikebrytere har alltid blitt bekjempet.
Det finnes et utall eksempler på
dette fra historien , og Menstadslaget er vel det mest kjente. Arbeiderne som var i streik førte en innbitt kamp mot streikebryterne, og
den norske regjering v/Vidkund
Quisling, satte inn soldater mot de
streikende . Hvordan det gikk ,
skulle være velkjent.
De retningslinjer vi fulgte under
streiken for å bekj empe streikebryteri , hadde vi fra et rundskriv fra

LO som ble sendt ut under transportarbeiderstreiken . Følgende er
sakset derfra:
«Dersom noen lar seg ansette til
å utføre streikerammet arbeid, blir
dette å betrakte som strei kebryteri.
Det samme gjelder om personer
som er ansatt i bedrifter for andre
gjøremål, påtar seg streikerammet
arbeid. »
Videre: «Dersom streikerammede bedrifter forsøker å få utført
streikerammet arbeid av annen bedrift for å avverge virkningene av
konflikten , så vil våre medlemmer i
de bedrifter som får slik henvendelse , være berettiget til å nekte å
utføre slikt arbeid. »
Arbeidsgiverne er naturlig nok
interessert i å undergrave streiken .
For vår egen del er det viktig å
bekjempe streikebryteri , ikke bare
fordi det undergraver streiken , men
fordi dette i sin tur vil være med på
å ødelegge disiplinen og kampmoralen blant de streikende.
Under transportarbeiderstreiken
var ikke problemet arbeidsgiverne
på bedrifter som var i streik. De
oppførte seg stort sett slik en kunne
forlange.
Derimot var det andre som forsøkte å bruke streiken som brekk-
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stang for å komme seg inn på markedet, evt. tilrane seg større markedsandeler. Dette kunne fått store
konsekvenser på lang sikt for de
firma som var streikerammet, for
konkurransen er beinhard. Derfor
var kampen mot streikebryteri også
en kamp for arbeidsplassene på
lang sikt.
Vi skal her komme med noen
eksempler fra streiken:
Det groveste først. Uten tvil
hadde vi størst problemer med H åkull . Det var p.g.a. dette firmaet at
det ble nødvendig å blokkere jernbaneområdet. Det viste seg at sj åførene til Håkull ikke bare kjørte
ut varer fra egne kunder, men også
påtok seg kjøring for firma som var
rammet av streiken. Etter at H åkulls biler ble blokkert, forsøkte de
på forskjellige måter å unngå blokkeringen. H åkull søkte om kollektiv dispensasjon for utkj øring av
varer fra en rekke firma. Da dette
ikke ble innvilget , gikk de til politianmeldelse . Politiet kom og fj ernet streikevaktene slik at Håkulls
biler slapp igjennom. Den feilen vi
hadde gjort , var selvfølgelig at vi
hadde latt H åkull søke om dispensasjon. Fra da av forlangte vi at de
firma som ville ha varer ut , måtte

søke om dette selv, for hver enkelt
forsendelse.
Men igjen _viste det seg at vi
måtte være på vakt. Et eks . på
dette er Idun . De søkte om dispensasjon for en kontainer med gjær.
Gjæren ville ikke tåle lagring ute
på jernbaneområdet. Dispensasjonen ble innvilget. Men streikevaktene hadde rutine på å sjekke innholdet i kontainerne før de slapp
igjennom sperringen. Det viste seg
at denne inneholdt helt andre ting ,
bl.a. chips. Dette viser at vi ikke
kunne stole på disse firmaene. Det
betydde at det var av avgjørende
betydning at det blant streikevaktene her fantes noen som hadde
god kjennskap til den transporten
som til vanlig gikk over terminalene
her.
Men vi har også eksempler på
folk som ikke ville la seg bruke til
slik skitten virksomhet. Jeg har f.
eks. hørt om en lastebileier som
har kontraktkjøring for BDS, Han
sa noe sånt som at: En skal jo leve
etter denne streiken også. Jeg vil
heller unnvære et par tusen kroner
uken under streiken, enn å risikere
å miste den faste kjøringen når
streiken er over_
Folk i distriktet til BNR viste en
lignende holdning: Der tilbød forskjellige lastebileiere å kjøre streikerammet gods. Men folk i distriktet så at hvis de benyttet seg av
dette tilbudet, kunne det være med
på å undergrave de godsrutene
BNR kjørte , og som de var avhengige av _ Derfor kunne BNR-sjåførene etter streiken ikke merke noe
til at de hadde mistet markedsandeler. Men piratkjøring hadde det
sjølsagt vært der i distriktet også.
Bl.a. hadde en lastebileier overtatt
kjøring for BNR, og til alt overmål
ble kjøringen foretatt på 1. mai.
Vi mener det er viktig også etter
streiken å diskutere hvordan streikebryteri kan bekjempes . Det er
spesielt viktig å bruke tiden til å
diskutere hvordan de fagorganiserte
som ikke er i streik kan hjelpe de
streikende med dette. Noe som vi
så på som svært positivt under
streiken var nettopp tips vi fikk fra
andre fagorganiserte om ting de
mente var streikebryteri . En god
del transport ble stoppet etter slike
tips. På dette området kunne Samorganisasjonen spille en viktig rolle.

.
Nv,men
mildere
blokade

Solveig Berg
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Korleis den arta seg for Bussfolka
Som dei fleste kjenner til , så er
strukturen i bussektoren slik at arbeidstakarane i stor utstrekning er
spreidd utover i distrikta. Det vart
derfor ein noko spesiell situasjon å
takla for oss som var tillitsfolk her.
Saker som innlevering av oppgjer
og utstyr (som er arb.gjevar sine
eigendelar), var frå arb.gjevar si
side ikkje ordna på førehand , slik
at då streika var eit faktum , oppstod det nærmast kaotiske tilstandar. I stor utstrekning utan at tillitsapparatet vart kopla inn , fekk
einskildarb .takarar ordre om å
møta ved traf.kontora snarast for å
levera inn utstyr. For mange frå utkantane vart dette eit opplegg heilt
utanom vanleg rutine, der mestedelen av den første streikedagen
gjekk med til reise fram og tilbake.
På seinare spørsmål om godtgjersle for denne tida, var svaret at
innlevering i slike høve berre var
vår simple plikt.
Vi stilte naturleg nok spørsmålet
om det berre er arb.takar som har

plikter i slike situasjonar??
Det gjekk forresten ikkje likare
den dagen aksjonen vart avblåst .
Medan tillitsfolka ·var i Nye Folkets
Hus på møte for å drøfta korleis ta
oppatt arbeidet , tok bussane i området etter kvart til å køyra att.
Dette seier kanhende litt om samarbeidstilhøva arb . takar/arb.gjevar
mellom til vanleg også?
På det psykologiske plan vil nok
Norsk Arbeidsgiverforening si tilsikting alltid vera å freista splitta ,
for så å spela motparten ut mot
einannan i ..så små og mange einingar som råd.
Det vil då vera svært mykje lettare å avvisa krava , for så å gjennomføra eigne linjer.
I vår sektor der vi som kjent har
eit konkurrerande utanfor-LO forbund, var utsiktene til slik å lukkast
særleg til stades. Ved å gå til lockout overfor dette forbund ville
NAF dels oppnå ovannemnde , dels
å skyva ansvaret for heile (også
deira) situasjonen over på vårt for-

TRANSPORT·
ARBEIDERSTREIKEN!

T 1·1
.
befolkningen
i Bergen!
.
rt i streik siden 21 · april.
Vi transportarbe1der\h~r v~ommet dårlig fram. Slik
Hvorfor vi er I strei . ar
, radio og noen aviser,
st111 1
som streiken er fram
. ;V-'ker for å hindre folk i å
skulle en nesten tro at v1 s rei
få kjøpt bensin, melk og brød.
flb dl oss 2 kron.er timen
.
Vi er i streik fordi NAF har I u
Hadde vi godtatt
. .
Kravet er 6 kroner.
å
i lønnsp l~gg. .
ått ned 3000 _4000 kroner I kJøtilbudet,. ville v1 ha d fleste av oss ikke tjener mer
pekratt I år. Husk '.1 å ~
Mange har ikke mer enn
1
enn rundt 80 000 r ri~k.e mye igjen etter at de faste
70 000 kr.
Det e
. t or ikke det er mange som
utgiftene er betalt.
rtVi r lik nedgang i kjøpekraften.
frivillig hadde aksepte en s

r

bund. Det slo til , slik vi fekk stadfest gjennom pressa.
På det praktiske plan vart det
mykje enklare då alt stogga opp . Vi
trong lite og ikkje streikevakter hj å
oss sjølve , dermed vart folka våre
frigjorte til å ta del der trangen var
større. Dei tok såleis aktivt del
både ved olje- , havne- og terminalblokadane. Der det oppstod trong
for vakter ute i distrikta, var dei
ofte mellom dei første på plass for
å ivareta våre interesser.
D å vi etter kvart fekk ein del
dispensasjon-transport , vart det
også aktivt synt ansvarskjensle særleg med tanke på tida etter at konflikta var over.
Til sist vil vi retta ei takk til Forhandlingsutvalget vårt , som ikkje
let seg narra til utsetjing av forhandlingane på det uvisse , men var
innstilt på å gjennomføra dei slik
det vart gjort. Vi trur a t nettopp
det var avgjerande for det endelege
resultatet.
Øystein Valle

:n::~re

Flere har sagt at det må vær
disse lønnsforhandlingene på
måter å løse
Dessverre er det ikke slik E t
å d å gå 111 streik.
tilbudet fra NAF eller str~iken e~k m. tte v1 ha godtatt
.
. s I vi valgte å gjøre.
Den berø t
tilfelle .
m e gylne m1ddelve1 eksisterte ikke i dette

~ci:"s;:~:r f~~dt;~~sia~::r~eidern~ ikke _burde ha lov
blemer streiken
aos: Vi er lei for de proflikt i et moder s_k aper for tredJemann . Men en konfølger for tredj;ep~~~~~tn~a~funn må nødvendigvis få
av disse føl ene
· 1 ar prøvd _å unngå en del
skolebarnkjø(inge~,

f~~~- d~:~ ;a?~1~~:7:::i5jon

for

Hvorfor går ikke NAF med å d
?
.
.
noen annen forklarin
P
ette· Vi kan ikke se
sere en mest mulig fait?s: a~i~: ~nsker å frampro~ogen raskest mulig skal gå til lønn!~oe~s~:. at RegJenn-

:r:: ~:r"i

i:

Til andre fagorganiserte vil vi si· D

~:~sportarbeiderne som er· i
~o~~
prisga1oppen. Neste gang k
d
deg. Derfor gjelder det å holde sammen~" et være

STøn TRANSPORTARBEIDERSTREIKEN
- INNFRI DE RmFERDIGE KRAVENE!

av.,,,_,/

utgHt
._,,,.,,. Tra,,.portarlle/derforenlng.

NAF ble med rette still til ansvar for konflikten i løpeseddelen foreningen gav ul .
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1. Hva bør foreningsstyret
gjøre før streiken?
A.
I god tid før avtaleperioden går
ut, må styret sende ut brev til
klubbene med retningslinjer for hva
de skal gjøre under konflikt. Klubbene må:
a. Velge streikekommite + kon.taktmann til foreningsstyret på
medlemsmøte like før , eventuellt like etter streiken er et
faktum.
b . Organisere eventuelt streikevakt
på bedriften .
c . Organisere grupper m/kontaktperson som kan være disponible
til sentrale blokader.
B.
Sammen med dette brevet sendes
det ut innkalling til medlemsmøte i
foreningen (ca. en uke før eventuell
konflikt). Dagsorden for dette møtet blir:
1. Orientering om situasjonen
lønnsoppgjøret.

2. Valg av streikekomite.
3. Valg av øvrige medlemmer til
utvalg og kommiteer.
Streikekomiteen må få et klart
mandat. Den skal være foreningens
høyeste organ i saker som angår
streiken . Bare allmannamøter kan
omgjøre vedtak . Der er viktig at
flest mulig sektorer er representert
i komiteen. Sist var kun de store
bedriftene med , dermed fikk en
ikke så god innsikt i hvilke problemer som fantes på småbedriftene .
De lokale klubbene bør på forhånd ha forslag på folk som kan
sitte i streikekomiteen. Streikekomiteen består av styret + x antall
medlemmer som blir valgt av de
som er tatt ut i streik .
C. Det bør sendes ut en orientering
til de bedriftene som ikke tas ut i
streik om hvordan de skal forholde
seg.
D . Etter at forbundet har lagt
fram kravene, bør de lokale tillits-

mennene innkalles til en tariffkonferanse. Her bør det diskuteres
hvilke saker som er viktig i tariffoppgjøret, og hvordan en skal forberede seg på eventuell streik.
E.
Streikekomiteen må innkalles før
eventuell streik . Den må konstituere seg, velge ledere for
presseutvalg, blokadekomite, dispensasjonsutvalg og kontorvakt.

2. Kontorvakt/kontoret
Det var mye rot på kontoret
under streiken. Dette kan rettes på
ved at det organiseres en egen kontorgruppe som er ledet av en i
streikekomiteen gjerne nestformannen eller en annen i administrasjonen . Det er også en fordel at de
forskjellige utvalg i størst mulig
grad plasseres på forskjellige steder, f.eks . bør det organiseres et
eget dispensasjonskontor hvor publikum kan henvende seg med skrift-

Her er styret i Bergens Transportarbeiderforening samlet under streiken. Vi håper de nå har lært hva hva som skal gjøres f ør neste konflikt. Fra venstre: Pål Engesæter, Per Pettersen, Tore Lillejorde!, Leif Erstad, Walt er Johnsen, Nils Fjell, Sverre Løt veit og Harald
Nordnes.
- 17
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lige søknader. Det bør ha eget tlf.
nr. som er . gjort kjent gjennom
pressen. Nattevakten må ha kontakt med blokadene, videre kan
opprydning, arkivering og skriving
med fordel gjøres om natten.
Dagvaktene må få instruks o.l.
fra streikekomiteen. Faste vaktlister
må settes opp . Det må være 3-skifts
helkontinuerlige vakter. 2 på hvert
skift - også om natten. Kontorvakten må ha oversikt over alt som
skjer.

3. Dispensasjonsnemnden
Det må være klare retningslinjer
for hvordan dispensasjonen skal
gies som gjelder hele landet. I tillegg må vi ha egne retningslinjer
p.g.a. forskjeller i samferdsel, organisering og foreningenes styrke
på forskjellige steder i landet.
Forbundsledelsen må kritiseres
p.g.a. manglende informasjoner
(f.eks . skolekjøringen). Viktig at
foreningene har felles linjer; når
f.eks. Oslo og Drammen slapp løs
havnelagrene, var det mye vanskeligere for oss her i Bergen å holde
dem . Dersom det ikke er felles linjer, må det i hvert fall være helt
klart hvorfor . Ellers vil det lett
kunne utnyttes av pressen eller
andre som vil motarbeide streiken .
Altså: Forbundet må gi beskjed
til foreningene på forhånd når de
har tenkt å komme med utspill
overfor pressen .
Vi kan jo på forhånd tenke oss
hva som kan bli aktuelt å gi dispensasjon for: Helse/sosial, dyrefor ~
melk, post osv .
Eget kontor/telefon for dispensasjoner.
En , eventuelt flere , fra streikekomiteen leder nemnden. Disse må
være sterke nok til å kunne ta avgjørelser.

4. Blokadekomiteen
Må være sterk, flere fra ledelsen
p.g.a . helkontinuerlig skift. Bør
være en på kontoret sammen med
nattevakten.
A. Flere oppgaver: Vaktskiftansvarlige, faste blokader og streikevakter. Reservetropper på
kontoret. Kan sendes ut på kort
varsel hvis en blokade blir brutt ,
hvis det kommer enkelttranspor-
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Vi tillater oss med dette å søke o".' d~spen s a sj on for å
kjøre ut tippekuponger for Nor s k Tipp ng.

Folk merket streiken først og fremst pga. oljeblokaden. Men etter hvert f ikk streiken
stadig større virkning på andre områder. Disse tre tilfeldig utvalgte søknader på dispensasjoner skulle være et klart bevis på det. De ble for øvrig avslått alle tre.

ter som må stoppes, hjelpe til
ved streikebryteri på bedrifter
osv.
B . Blokadekomiteen må og være
mye ute i felte for å bli kjent
med problemene på de forskjellige stedene.
C. Fast kontakt med de klubbene
som er i streik for å få blokadevakter. Klubbene må sette
opp lister på grupper på 4-5
stk. m/kontaktperson som fortrinnsvis disponerer bil.
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D . Blokadeinstruks må lages.
E . Blokadekomiteen må bestå av i
hvert fall noen som har svært
god kjennskap til samferdselen i
Bergen/Hordaland .
F. Sambandsutstyr må skaffes, og
folk må læres opp til å bruke
det.
G. Det må lages oversikt over
aktuelle blokadesteder i god tid
før streiken. (Administrasjonen
må ha oversikten).

I

5. Pressekomiteen
Bør bestå av 4 stk. ledes av en
fra streikekomiteen . Denne bør
være i streik sjøl. Med en gang
streiken er et faktum , må presseutvalget sørge for å komme på offensiven. Gå ut til pressen , og legge
vekt på: Hvorfor streiker vi. Hva
tjener vi. Hvilke tiltak har vi tenkt
å sette i verk.
·
Sist kom vi for sent i gang, og
arbeidsgiverne og de gule kom på
offensiven .
Presseutvalget må gi retningslinjer for intervjuer - det hendte folk
på blokadene var usikre på hva de
skulle svare journalistene.
Invitere pressen når vi kan vente
konfrontasjoner. Dette fungerte bra
f.eks . på havnen .
Må svare på avisinnlegg.
Formannen må være talsmann for
pressekomiteen , det vil si at det er
fortrinnsvis han som skal intervjues
eller uttale seg til pressen .
Men medlemmer i pressekomiteen skal gjøre alt forarbeidet,
invitere pressen, lese aviser, lage
oppsett på hva som bør skrives ,
svares på osv.

Nr. 90 - 115. ;lir,:.

_ _ • __

:. :.:;.. - ~.• -• • -~ " ~:;-_ :

ONSDAG 21 . APRIL !982

Norge stanser Jan so
Arbeidsfol

rroner or
orge stopper op
Krigsoverskrifter i Bergens Tidende.

6. Oljeblokaden
Ble satt i verk fra forbundsledelsens side fordi «de andre tiltakene
ikke ville slå ut før etter 14 dager».
Vi er imot. å sette i verk en ny
oljeblokade fordi:
A. Oljeblokaden rammet i første
omgang vanlige folk , førte til
hysteri og svært negative holdninger til streiken fra befolkningens side .
B. Vi organiserer for få av de som
jobber innenfor denne sektoren ,
spesielt sjåførene.
C. Oljeblokaden kan ikke bli effektiv.
Forbundet bør ikke ta ut oljen i
streik uten en avtale med Lastebileierforbundet.

M c d bu l1Ua11skh,Jsen

OLAF SANO AHL, fo1mann

overholdes ikk
.
m ener å ku,n n e ~:tl bryte den . Vi
ha r skjedd i fl e
umenter e a t så
politiet nøy e vu rde tilfeller. Vi ber
.
.
r ere sin
.
egen s1tu .
a sJon, slik at
igjen.
noe slikt ikke Skjer
Det er en lovli
g og rettferdig ar.
beidskam
P som på ·
av e t skambud f gar, s om følge
·
ne. Vi sie r NEI tilrat a rbeids g iver.
n e mnd
tra
vun!fen lønnskamp skal før::trortarbeidernes
De
r a m til seier r »
nne r esolusjon
·
mig vedtatt på st , en ble ens tem .
1
kveld .
eikemøtet i gå r

7. Forholdet til andre
klubber/Samorganisasjonen
Vi bør bruke Samorg. aktivt for
å få støtte. Vi sender forslag til representantskapet i Samorg. om at
de skal vedta et utkast til faste tiltak ved enhver streik. Dette bør
omfatte økonomisk , juridisk og
praktisk støtte .
Samorg. bør organisere et møte

olkets Hus i g

So lidariteten er ikke død . Støtten vi fikk under streiken er håncffaste bevis på det motsa/le.
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representantskapet når en streik er
satt iverk for å samordne støtten
fra alle andre forbund , og der de
streikende kan komme fram med
sine ønsker for hva slags støtte de
ønsker og hvordan de mener denne
best kan organiseres. Samorg. bør
stille kontor og teknisk materiell til
disposisjon .

8. Forholdet til
forbundsledelsen
Kontakten med forbundsledelsen
var altfor dårlig. Vi kom ikke fram
på telefonen . - Hvis vi kom fram ,
fikk vi ikke kontakt med ansvarlige
folk. Streiken var dårlig forberedt
og det var kaos.
Det bør dannes en sentral streikekomite etter mønster fra vår , og i
tillegg bør det opprettes en informasjonssentral.
Vi foresl år at forbundsledelsen
oppretter et hemmelig tlf.nr . som
bare avdelingene kan benytte. Det
må så tidlig som mulig lages retningslinjer for dispensasjoner som
så langt som mulig bør være like
for hele landet.
Forbundsledelsen må forsikre seg
om at alle distriktkontorer er bemannet.
Foto: Odd lglebæk, Klassekampen.

Kontakten med Sveriges Transport må være forberedt. Det kan
være aktuelt med støtteaksjoner
derfra selv om oljen ikke taes ut i
streik , og henvendelse om slike bør
gjøres umiddelbart når streik er et
faktum p .g.a. at det tar en uke før
svenskene kan sette i verk evt. støttetiltak.

9. Demokrati/aktivitet under
streiken

Det bar v z: rt oppmuntrende å m e rk e kameratskapet og samholde t und er s tre iken. Folk vi tidlig e re bare visste om, har vi l æ rt l kj enn e pi en ny
01 positiv mile, s ier Leif En,tad.

«l(ameratsk:ap og solidaritet
gjenoppdages under streil~en»
Det e r i motstand og
kamp at vi oppdager at
kamerats kap og solidaritet
ikke er døde b egreper i
nors k a rbeidsl iv. D e t er
folk
innom Tran sportarbeide rfo ren ingen som vi
nesten a ldri har sett for vi må g i folk ansvar. og vi
må s t ole fullt og helt p a
dem.
Oet er Leif Erstad I Bergens
Tra n sport.arbe1derfo remng som s,o;,r
dette t il Bergens Tidende,. H an er
tydelig merket av e n ukes dogn,-ILt
fo r å sty r e streiken i BNJ!en , men
hverken han eller nestfonnann Nil s
Fjell se r ut til å \ape motP-t

menn i gar ettermiddag. Nummt>r et
1 rekken av moter e r ikke Erstad
si kk e r pa. For ikke å snakke om
antall telefoner p å en dag. - V1
moter klokke n halv SJ U og det tid.
\Jgste Jeg har vært hJemme 1
streikeuken er m om kvelden. srer
Fiell
Andre stre1keh,dere t.'r bhtt
ffi('lll med telefon•SJ1kane. H ar de rc
op p\.,vd dettC' ~
- Ik ke i det he le ta tt. V1 e r t il,
freds med oppltirsC' len t il all<' par,
ter i denne ko nfl ikt en. Pa flere
punkt er vi sa khg uemg e. I noen
s1tua~1oner er d e t brukt k jeft. men
med tanke på at dette er d en me s t
omfattende og kan skJe mest alvo rh)!e lo v lige kon flikt i Norge på over
JO ar. synes ieg at gemyllcne er ba-

ha-;-1!:~~:~\~e~1~~t sv~~:::-~ee~

~annb~~/~t~:~~:n~·~;1~~ d:s;;r::

fa:i~~:t~~~: ;~r~r\\: ~e:;~;~-mai bl~;8';t~e~t af:r~~;n~~~~~~:t~~ltal
to)!~
- Dl• t er klart . V1 haper ogsa pa
at transportarbeiderne skal ra ga
forst I toget. og parolen \'ti selvsagt
bli at arbe1dsgivernl· ma innfri kravene
- 1',.lange hevder at .streiken har
vært darhg organisert?
- Man må se forskjellen pa vå rt
fo rbund og r. t•k s. J ern og Metall.
V1 har h er 96 bed rifter med 2000
medlemme r . For andre er det få
s lore bedrif ter med neste n hele
medlemsmasse n konsen trert.
Mye ville blitt g}ort annerledes
de rsom v1 hadd e hatt siste ukes erfaringer da v1 startet. Men samhol•
det og kamerats k apet er godt. Vi
mener var s trei k er e ffektiv og vi
vet at v1 k1emper sammen me d
medlemmer som har kr av pa pubhkums s t~tt e og fo rståelse. Dersom
folk hadd e se tt pa forhold ene OJ.l'

dere h vile ut?
- Nei, da er det tilbake til for•
bundskontorel med ny msp1ra!'JOn.

Klipp fra Bergens Tidende
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A. Medlemsmøte må holdes raskt. _
B. Holdninger til folk som vil gjøre
en jobb må være positiv .
C. Det var kritikkverdig av styret å
legge mønstringsmøtene opp
som rene informasjonsmøter.
Viktig å bruke disse møtene til
å mobilisere og aktivisere folk.
De som får seg annet arbeid ,
bør betale streikebidrag.
D. Tillitsmannsmøtene under streiken fungerte bra . Fikk ut informasjon, og inn opplysninger
fra de forskjellige stedene. Positivt at også folk fra bedriftene
som ikke var i streik, deltok på
møtene. Styret burde tatt mer
alvorlig på forberedelsene av
disse møtene. Det kunne virke
tilfeldig både hvem som ledet
dem, og hva som ble tatt opp.
Forslag til endring i vedtektene:
De som ikke stiller seg til dispos1s1on for streikekomiteen, kan·
frataes retten til streikebidrag.

På 1. mai sto både taler og tog i transportarbeiderstreikens

i eg n.
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10. Tvungen lønnsnemnd
Det er en urettferdig lov som
vingeklipper fagbevegelsen. Stortinget misbruker den, og arbeidsgiverne spiller bevisst på at den vil bli
brukt. Vi bør sende forslag til Forbundet om at de nå tar opp krav
overfor LO-kongressen om at de skal
kreve loven fjernet. Kopi sendes alle
store foreninger med oppfordring om
at de reiser likelydene krav.
I tillegg bør vi sende forslag om at
Samorgs. representantskap fatter et
lignende vedtak.

11. Forholdet til politiet
Ved en landsomfattende , lovlig
konflikt må vi kunne forlange at

politidistriktene får like retningslinjer for hvordan de skal forholde
seg . Slik forholdet var nå , kunne de
enkelte politimestre selv bestemme
når og hvor de skulle slå til.
Politiets oppførsel må være justisdepartementets ansvar . Viktig erfaring fra Bryggen: Der fikk streikevaktene politiet til å miste troen
på at de hadde rett til å fjerne
dem . Det er viktig ,å diskutere med
dem , og forsvare det vi holder på
med.
Vi bør påtale overfor Forbundet
og LO sitt juridiske kontor, at Justisministeren lot politiet ta stilling i
en lovlig konflikt. De burde krevd
at politiet grep inn mot ulovlig
streikebryteri. Den ansvarlige !edel-

sen i både politi og brannvesen ga
f.eks. blaffen i at det ble losset olje
i strid med brannforskriftene på
Vindenes kai.
I Dolviken nektet en politibetjent
å ta imot en anmeldelse på en
tankbilsjåfør som våre streikevakter
mente kjørte langt over fartsgren sen på 50 km/t . Videre at en tankbilsjåfør prøvde å taue bort en bil
som tilhørte en av streikevaktene.
Dette burde vært undersøkt nærmere for eventuell politianmeldelse .
Videre ga politiet blaffen i om
tankbilsjåførene kjørte med overlast , slitte dekk eller overtrådte
kjøretidsbestemmelsene. Alt dette
burde vi i større grad laget et
nummer av.

Hvo,jor ble politiet satt inn mot våre blokader, og ikke mot ulovlig streikebry tervirksomhet?
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Streiken kostet minst
200 millioner kroner

opp or postordr
sinte 1~~nder urre
Streiken ble en mediabegivenhet . Bare bergensavisene skrev over 200 boksider om konflikten. Stort sel/ var dekn ingen her langt bedre og
mer saklig enn ellers i landet, men vinklingen av stoffet grenset ofte til det komiske. Klippene over illustrerer noen av virkningene. Men
hvor mye spalteplass ble ofret for å fortelle om det uakseptable lønnstilbudet og de dårlige arbeidsbetingelsene som førte til streiken? I .
altfor stor grad ble det en kamp mellom kontraktsjåfører, politiet og oss, mens NAF slapp fr i. Arbeidsfolk skal ikke slåss mol hverandre, men sammen for bedre og reinere arbeidsforhold for alle.
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nder konflikten mottok foreningen
mange sympatierklæringer og støtte
i form av uttalelser og pengegaver.
Da denne solidariteten ga oss styrke og
mot til å kjempe for våre krav, vil vi takke
alle som på denne måten viste sin sympati
med oss under streiken.

D

en sympati og støtte vi fikk under
konflikten har også lært oss hvor
viktig det er som fagforening å støtte andre
fagforeningskamerater som kommer ut
i en arbeidskonflikt.

Bergens Transportarbeiderforening
Styret
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