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Ansvarleg:Bern Holts , ark. -

STOTT JOTUL-ARBEIDERNE!
340 arbeidere ved AS Jotul i Oslo har vrt i streik siden torsdag
19.2.76. De streiker for folgende krav:
En usaklig oppsagt fremmedarbeider, som arbeiderne sorget
for ble gjeninntatt, ma fa full kompensasjon for den tida han
var usaklig oppsagt.
Driftsbestyreren og to arbeidsiedere, som sto bak en underskriftsaksjon mot den oppsagte arbeideren, ma fjernes fra
bedriften.
3. Arbeiderne krever full kompensasjon for den sympati-sitdown de gjennomforte til stotte for den oppsagte.
Helt siden streika begynte, har arbeiderne vwrt utsatt for hardt
press og mange splittelsesforsok. De har enhetlig avvist dette, og
er fast bestemt pa a fortsette streika til alle krava er innfridd. I
dette ekstra-nummeret av "Hva ma gjores" finner du stoff om den
kampen Jotul-arbeiderne na fOrer, og om notivendigheten av et
kraftig Okonomisk stottearbeid. NKS oppfordrer alle dem som stotter arbeidsfolks kamp pa de hoyere lwrestedene til a to aktivt del
i stottearbeidet for Jotul-arbeiderne.

50 000 PASSERT!

Vi har spurt Leif Fauskanger, mcdlem av streikekomiteen pa Jotul
hva han mener om den stotten de til na har fatt fra studentene.
stifle dette som en AKP-leda
- Inntil lordag 1.3. hadde vi fatt streik. Kommentar ?
mer enn 50 000 kr. bare fra studentene pa Blindern. Pa motet i - Det var et overveldende flerDNS lordag kom det inn 15 000. tall blant arbeiderne, folk med
hoyst ulike politiske oppfatninger
Nar forbundet ikke stutter oss,
som vedtok streik. Det er disse
ma vi sette var lit til alle dem
arbeiderne
som bestemmer i
som star bak oss. Det dreier
denne streika, og vi har seinere
seg om flere klubber, mange
fagorganiserte pa grunnplanet og enstemmig bestemt a ikke gjenblant annet studenter. Vi er im- oppta arbeidet for alle krava
ponert over den stotten dere har vare er innfridd. Pastanden om
at AKP leder streika, er ment
vist oss allerede.
til a splitte oss og splitte stotte- Avisene har forsokt 5 framarbeidet. Dette ma vi avvise!

Forbundsledelsen i Jern og Met.
er bekymra for at AKP skal fa
innflvtelse. Men hvorfor apnrr:
de da ikke sin streikekasse med
over 90 millioner som blant
annet vi har vrt med pa a betale inn?
- Noen aviser hevder at unge
arbeidere star mot de eldre
blant de streikende.
Ung og gammel star sammen i
denne saka. Sjol har jeg vwrt i
arbeidslivet i 23 ar, og star
fullt og helt pa at vi ikke gir
oss for krava er innfridd, avslutter Leif Fauskanger.

HUSK

Nfir dine klassekamerater forteller deg
det dere har lxrt pa skolen:
at Nato trygger freden,
at folk har det bra,
og at streiker og kamp komrner det aldri noe gods utay.
NAr de spor deg hva du brfiker for,
og om du tror du kan forandre noe,
da skal du ikke snu deg fornaermet bort
eller begynne en irritert krangel.
Men forklar dem xrlig og noyaktig
om utbytting, ulikhet og urett,
om imperialisme og okonomi.
Bruk ikke ord som merverdi og kapital
uten forst a forklare hva de betyr,
og ty aldri til lettvinte argumenter
for diskusjonens skyld.
Husk:
Dette er dine kamerater,
dette er din klasse.

STREIKA OG
TARIFFOPPGKORET
De krava Jotularbeiderne har
reiat, er ikke direkte knytte til
tariffoppgjoret. Allikevel kan
de fa stor betydning ogsa i den
sammenhengen. Aspengrens
totale knefallskrav pa totalt 11%
pa 2 ar (inklusiv 5% i redusert
arbeidstid) , er matt med stor
motstand pa arbeidsplassene.
Allerede na har f.eks. Spor veisbetjeninga stilt krav som gar
langt ut over disse rammene.
DNA/LO-ledelsen er livende 111'
redd for at denne motstanden
skal sla ut i apen kamp. Der for Qnsker de mer enn noe annet
fullstendig ro pa arbeidsmarke-

det. Deres ivrige forsok pa a
fa Jotularbeiderne til a gjenoppta arbeidet, sier ogsa noe om
det.
Dersom Jotularbeiderne forer
sin rettferdige kamp fram til
seier, vil den vare en viktig
inspirasjon for dem som kjemper for skikkelig krav i tariff oppgjOret. Dersom vi gjennom
godt stottearbeid viser at arbeiderne som reiser kampen far
solid Okonomisk stOtte, kan det
vaare viktig for a rydde unna den
siste tvilen hos mange. Samla
kan det bety at DNA/LO-ledelsen
kriseforlik med monopolene
motes med omfattende kamper.

SEND STOTTEN TIL:
Streikekomiteen for Jotul-arbeiderne
Postboks 972, Sentrum, OSLO 1

22 718 80
Postgirokonto
Bankgiro Bergens Bank 5001.20.97244
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Na gjelder det t viderefore de gode streikestottetradisjonene ungdom under utdanning har. Her en
innsamling til heis - og telefonsentralmontorene.
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Men de pengene som er bevilget pa den maten, sendes ikke
videre til de streikende . Tvert
om, de brukes som press mot
streika. DNAs gamle metode
er igjen tatt i bruk, og det
stiller Leveraas pastander om
at streikestOttekomiteenes midler ikke kommer fram, i sitt
rette lys. DNAs taktikk er at
de sjol skal stoppe stOtten fra
de fagorganiserte, og samtidig
skal de sverte alt annet stottearbeid ved a spre logn og hets.
For de som virkelig stater de
streikende reiser dette to oppgayer: Vi ma sloss for at all
stotte sendes direkte til de som
er i streik, og vi ma intensivere annet stOttearbeid. Pa den
maten kan vi ogsa ayslore
Leveraas skitne spill, og det
grunnlose i hans anklager mot
streikestottekomiteene.
JOTUL-ARBEIDERNE TRENGER
MYE STOTTE!
Mekaniske Verksteders Landsforbund har lovet at arbeidskjoperne kollektivt skal dekke
de tapa Jotul lider under streika. Dette viser hvor stor vekt
arbeidsgiverne legger pa a
vinne. Men det stiller ogsh
kapitalismens "rettferdighet" i
sitt rette lys: De verdiene arbeidsfolk over hele landet har
skapt gjennom arbeidet sitt,
skal brukes mot deres klassebrodres rettferdige kamp.
Jotul-arbeiderne sier sjol at de
trenger minst 105 000 kroner
(ett hundre og fern tusen kroner) i uka for a holde ut. Det
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De streikende Jotul-arbeiderne trenger minst 105 000 kroner hver
uke for a holde ut. Klassesamarbeidspolitikerne i DNA/LO-ledelsen
har sin vane tro satt seg pa streikefondet. Om deres intense forsok
pa a presse arbeiderne tilbake til jobben for de har oppnadd noe
skal lykkes eller ikke, avhenger i stor grad av det stottearbeidet
som drives.
Qkonomisk press har v(Trt et av lonn!
de viktigste vapna DNA/LO-ledelsen har brukt mot arbeidsfolks Ut fra denne ,,g andre liknende
kamp. Forbundsstyrene har nekta erfaringer er det na vanlig at
streikende arbeidere oppretter
a apne streikekassene nar strei- en
stottekonto, slik at stotker er "ulovlige", og i folge LO- tenegen
kommer direkte fram til de
ledelsens klassesamarbeldslinje
gjelder det de aller fleste strei- som trenger den.
ker. Samtidig har DNA/LO-led- JOTUL-STRELKA AVSLORER
elsen pa ulike mater motarbeida LEVERAAS.
stottearbeidet for de streikende,
og i en del tilfelle har de til og For kort tid siden retta DNAs
sekretmr Ivar Leveraas ville
med brukt stotten som et vapen
angrep mot streikestottekomimot de streikende.
teene. Han hevda at sjol at det
ET FARLIG VAPEN.
han onska a oppna var okt stotte til arbeidere i kamp.
Det er viktig a forsta at dette
DNA
s praksis Jotul-streika
vapenet har virkning. Det skal
har a yslort Leveraas virkelige
mye til a ga ut i en langvarig
intensjoner . DNA kjorer dels
streik, nar sannsynligheten er
apent
ut mot de streikende, og
stor for at en i lopet av noen
jobber samtidig for at all
uker er "sulta tilbake til jobstotte skal sendes gjennom Jern
ben" uten noen resultater. En
og Met. sentralt.
darlig Økonomi legger ogsä et
godt grunnlag for DNA og LOs
systematiske forsok pa a spre
nederlagsstemning i streika, og
a splitte arbeiderne med ulike
"kompromissforslag".
SAUDA 1962: ET EKSEMPEL.
I 1962 bra det ut streik i
Sauda, en streik som pa mange
mater hadde samme bakgrunn
som den seierrike streika i
1970 . Det ble raskt salt igang et
omfattende stottearbeid blant de
fagorganiserte over hele landet,
og de pengene som var bevilga
ble kanalisert gjennom Norsk
Kjemisk Industriarbeiderforbund.
Men Norsk Kjemisk stempla
streika som "ulovlig", og nekt a
a sende pengene videre til de
streikende. De la ogsa press pa
de streikende ved a si at penga
ville bli utbetalt nar de hadde
gjenopptatt arbeidet.
Etter 6 uker matte Sauda-arbeiderne gi opp uten a ha oppnadd noe som heist, og en del
v dem gikk til og med ned i
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BETJENING 0 TRAFIKANTER
FELLES INTERESSE I BEDRE
ARBEIDS- OG REISEFORNOLD
Økonomisk stOttearbeid for
streikende arbeidere er en
stadig tilbakevendende og viktig oppgave i klassekampen.
Her en plakat fra Sporveisstreika 1970.
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storre krav til stottearbeidet
enn noen gang for.
En av de streikende sier:
"Alt tyder pa at streiken blir
langvarig: Bedriftsledelsen firer ikke, og bedriften lider
ingen nod. Den far stotte fra
Norsk Arbetdsgiverforening.
Men na skal vi se hvem som
er sterkest, det er ikke snakk
om a -gi etter for oss. sa er
det opp til stottearbeidet om
ledelsen skal klare a suite oss
ut, eller om det er vi som skal
presse den i kne. Var innstilling
er det ingen tvil om".
En annen av dem sier det pa
denne maten:"De vii sette familiene opp mot hverandre,
folk foler at de ikke har rad
til a streike lenger. Nat'
kjoleskapet tommes blir det
verre a streike.Derfor avgjor
stottearbeidet hvordan det skal
LA OSS MOTE UTFORDRINGEN.
JOtul-streika er en viktig utfordring til alle som stutter arbeidsfolks kamp. Ogsa pa lwrestedene ma vi mote denne utfordringen. Stottearbeidet ma
raskt igang, og mange ma
trekkes med. De to viktigste
metodene i arbeidet ma vaere:
Gi sjO1 skikkelige bidrag,
heist et storre belop straks og
deretter faste bidrag hver uke.
Alle som stutter sjol ma
ogsä mobilisere andre til
drive aktivt stottearbeid.
Det bur settes opp faste mal
for hvert 'wrested, et belOp
som kan "garanteres" hver uke.
Aksjonsdager med ekstra intensiv spredning av propaganda
og innsamlinger, er en god erfaring som bur benyttes i arbeidet.
All stotte til streika som ikke
ogsd betyr kraftig okonomisk
stotte, vii i den konkrete situasjonen streika star i, uunnghelig fa sterkt preg av munnsvaer . La oss vtderefore de
gode tradisjonene ungdom under utdanning har i stotte til
arbeidsfolk i kamp!

SANN GPM
OSLO:
streika. Del er ogsa mulig
fordele oppgaver som lopeseddelutdeling i byen, standsaktivitet, veggavisskriving osv.
Dette er en enkel og effektiv
mate a organisere breie lag
av dem som stater JOtul-arbeiderne pa.
Vi setter minimum 10 kroner
som bidrag. Fra starten av var
det mange som ga bidrag; men
fa som ga sh mye som en tier.
Det viser seg skikkelig politisk
diskusjon lOser dette problemet.
Det er vel ogsa viktig at
streikestottekomiteene styrkes
gjennom Jotul-streika?
Det er stottekomiteene som
driver stottearbeidet. Uten dem
ville det store stottearbeidet
ikke vwrt mulig! Derfor har vi
oppfordra alle til a bli med i
komiteene. Vi er midt oppe i
et tariffoppgjor som raskt kan
fore til at nye streiker trenger
stotte. Derfor er det korttenkt
dersom Jotul-arbeidet ikke blir
brukt til en kraftig styrking av
komiteene, sier Lauvdal.

TEGN DEG FOR 10 KRONER
I UKENTLIG BIDRAG!
BLI MED I STOTTEKOMITEENE.!
Disse to oppfordringene er
kjort ut fra stretkestottekomiteen ved Universitetet i Oslo.
Vi spur formannen i komiteen,
Einar Lauvdal: Hvorfor har
dere rettet disse to parolene
til alle som stater Jotularbeidernes kamp?
- Faste bidrag er nodvendig
bade fordi Jotul-arbeiderne tk
ke kan basere seg pa skippertaksaksjoner, og fordi slike
aksjoner krever spesielt mye
organiserende arbeid. Vi vil
sjolsagt fortsette med botteinnsamlinger, men skal vi
klare de 20.000 pr. uke som
er vart mal, ma innsamlinga
organiseres pa faste stottelister..
Ei satin liste er i seg sjol
organiserende. Nar penga sam
les inn fra de som star pa ei
slik liste, blir det rom for
diskusjoner rundt politikken i

DE TIL
OPPROP
INSTITUTT!
STUDENTER VED
Vi bur klare a samle inn til 2 av de 340 streikende
Jotul-arbeiderne hver uke. Det betyr 600 kroner i
uka.
Streikestottekomiteen arbeider na med a fa minst 60
til a tegne seg for en tier Skriv deg pa faste lister
idagi
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HVA MA GJORES
Av. tai Nopes Kommun.tt.e Studenttor.nd

3a,9
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TEMA:
Proletarisk internasjonalisme

"HVA MA GJORES" har
kommet med sitt forste
nummer i 1976.

Tema er "Proletarisk
internasj onalisme" .
I lossalg koster bladet
5 kroner, men hvis du
abbonerer,, far du det
i postkassa 6 ganger i
aret for 30 kroner.
Neste nummer kommer
ca. 1.april. Tema:
"Anti-kommunisme".

ABONNER
Jeg vii gjerne abonnere pa HVA MA GJORES. Jeg betaler
nar jeg far forste nummer i postkassa. Prisen for ett ar
er kr . 30, NAVN
ADRESSE
POSTNR. STED
Slippen sendes til HVA MA GJORES, Boks 2072 Grtinerlokka,
Oslo 5.
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MADER
VED
SKULDER
Fra forste stund har klubben pa
Jotul kjempet mot den usaklige
oppsigelsen av jugoslaven Haralampie Belcovski. Pa et enstemmig klubbmote ble det
krevd at han skulle fa jobben tilbake. Da forliksretten gikk med
pa det, reiste JOtularbeiderne
kravet om at han skulle fa full
etterbetaling. I hOst sto utenlandske og norske arbeidere pa
J0tul sammen I kampen mot oppsigelser av noen kvinner pa bedriften. Dette er eksempler
som dernonstrerer at arbeiderne,
uansett nasjonalitet, ma og kan
sta sammen i kampen mot kap"Proletarer I alle land, foren
derel " Denne parolen stilte
Marx og Engels i Det Kommunistiske Manifest i 1848. Ar beidere i alle land har grunnleggende felles interesser. Under kapitalismen har de bare sin
arbeidskraft a selge og en felles
interesse i a rive eiendomsretten til produksjonsmidlene ut av
henda pa borgerskapet. Under
imperialismens epoke hvor arbeidskrafta bare utbyttes maksimalt nar den kan flyttes over
landegrensene, far Marx og Engels' parole to uttrykk: Arbeiderklassen i de ulike landa ma
stOtte hverandres kamp mot un:dertrykking og utbAing i de enkelte landa, f.eks. norske ar beideres stOtte til Kirunastreiken, stOtten til det vietnamesiske
folkets kamp og stOttEn til FRAPs
kamp mot fascisme og imperialisme i Spania. For det andre
betyr den at arbeidere av ulike
nasjonaliteter i Norge ma sta
sammen mot imperialismen og
monopolkapitalen.

Torsdag 19.2 gikk 340 Jotularbeidere til streik. Dagen etter
slo streikemotet enstemmig fast
at streiken varer til alle krava er
innfridd. For dette hadde Jotul ledelsen fatt alle sjanser den
trengte til a imotekomme krava.
Derfor er full streik det eneste
vapenet som kan sla bedrifts ledelsen pa retrett. Ethvert angrep pa streiken, ethvert for sok pa a tvinge Jotularbeiderne
tilbake til jobb for det tas opp for
handlinger , er sabotasje av de
tre krava streiken gjelder.
Ledelsen pa Jotul nekter a forhandle for streiken er avblast .
Den vet forbanna godt at sa lenge arbeiderne er i streik, er det
arbeiderne som har makta og
overtaket. I en forhandling med
streikekomiteen vil ledelsen bli
tvunget i retrett pa alle de tre
krava. Hver stotteerklaaring og
hver krone til de streikende Aker
arbeidernes sjanser til full seier.

Arne Hansen. Han er, som en
Jotullarbeider sa pa et solidaritetsmote pa Blindern, en plage
som gang pa gang har gjort faenskap for arbeiderne. Det er en
betingelse for reinslige forhold
ved Jotul at han blir sparka.
Men kravet har aldri fort fram
hittil gjennom forhandligner med
Jotulledelsen og Mekaniske Verksteders Landsforbund mens arbeiderne har vmrt i full jobb.

Jotul-arbeidernes kamp er et
foregangseksempel i kampen
mot usaklige oppsigelser, og en
kraftig markering av solidaritet
mellom norkse og utenlandske
arbeidere. De har reist kamp
mot bedriftsledelsens provokasjoner og mot klassesamarbeidspolitikken og de har satt makt
bak sine rettferdige kray.

I forliksretten ble kravet om
etterbetaling for den usaklig oppsagte jugoslaven blankt avvist.
Dette viser at forhandlinger ikke
tjener arbeidsfolka uten at de
har satt makt bak sine kray.
OSLO JERN&MET: TILBAKE
TIL ARBEIDET!

Det er ingen tilfeldighet at de
viktigste prinsippene Jotularbeiderne sloss for finnes igjen i
det politiske grunnlaget for Faglig 1. mai Front. Klassekamp tog a 1. mai skal nettopp oppsummere de viktigste erfaringene fra
klassekampen det siste aret,
stille ei riktig linje opp mot
klassesamarbeidet og peke ut
veien framover. 13a denne maten blir toga en markering av
bredden i klassekampen.

Arbeiderne pa Jotul star som
en mann mot Jotulledelsen. Arbeiderne pa andre bedrifter stutter krava deres. Usaklige oppsigelser er ikke noe spesielt for
Streikens og i virkelighete kravas Jotul. Ogsa utafor arbeider motstandere, forsaker derfor
klassen har krava brei stotte.
Jotulledelsen er derfor ute av
med alle midler a presse Jotul stand til a splitte de som strearbeiderne til a ta opp arbeidet.
Iker innbyrdes og svekke stotten
A gjenoppta arbeidet vil vinge for a fa dem tilbake til jobben.
stekke arbeiderne kraftig. Det
Deane jobben skal Forbunds vii gi Jotulledelsen gode kort pa
ledelsen i Jern&Metall, styret
handa. Disse korta er bl.a.
i Oslo Jern&Metall og 23mannsborgerskapets arbeidsrett, oppklubben (med DNA-og SV tillitssigelser av streikeledelsen med
lovverkets velsignelse (jfr. Ham- menn) gjore for Jotulledelsen.
Kjente SVere som kommunistmerverk), terror , trusler og f
forsok pa bestikkelser av enkelt- jegerne Kjell Fiskerud og Gunnar Nilsen sitter i 23manns arbeidere, stottearbeidet for

Klassekamptoga 1. mai har stadig
vokst i styrke, og pa sted etter
sted stilles sosialdemokratiet
skyggen. I aret som gikk har
klassekampen blitt sterkt skjerpa,
og dette bar ogsa bety at toga blir
storre enn noen gang for. Vi oppfordrer alle progressive til a bli
med 1 1. mai arbeidet allerede na,
og gjore stotten til de kjempende
Jotularbeiderne til en viktig del
av arbeidet.

STOTT
STREIKEN!

FAGLIG 1. MAI-FRONT FRE MMER JOTUL-ARBEIDERNES
ICR.AV!
erne avviste dette. Begrunn elsen var at 12 timer vile blitt
24, 48 og seinere uker. Det
sannsynlige tilbudet etter lange
forhandlinger, vine va3re det
samme som Oslo Jern&Met
fremmet for arbeiderne kort tid
etter, at saka skulle tas opp i
Arbeidsretten. Krav om Arbeids
rett fikk nemlig oppslutning av d
det klubbstyre som skulle fort
forhandlingene for arbeiderne.
A fa saka opp for Arbeidsretten
ville tatt 1 til 2 ar. Forovrig
har talsmenn for Jotularbeiderne
ingen tru pa at denne klassedomstolen vile tjent deres interesser
Derfor ble ogsa det andre fram stotet fra Oslo Jern&Met. og 23mannsklubben avvist pa Jotul.

Derfor er den proletariske internasjonalismen et viktig prinsipp som Jotularbeiderene kjemper for.
Som kvinner og ungdom, brakes
fremmedarbeiderne som reservearbeidskraft for kapitalen. De
tas inn og importeres nar det er
oppgangstider og sparkes i tider med nedgang og arbeidsloshet. Fremmedarbeidere, som
arbeidslOshet og rein nod tvinger til a dra fra hjemlandet, utbyttes knallhardt. Trusler om
utvisning og spra.kproblemer
hindrer bl. a. deres politiske
kamp. Borgerskapet forsaker
a splitte dem fra norske arbeidere med rasisme. Derfor er
fremmedarbeiderne ofte I lavtlonte jobber. p a Jotul er det
ca. 1/4 utenlandske arbeidere.
I lang tid har arbeiderne statt
skulder ved skulder mot splittelse mellom norske og uten landske arbeidere. De har pa
en klar mate vist kampfelles skapet mellom norske og utenlandske arbeidere.

fransk plakat

VIKTIGE KRAV
1.1111A1

ØKONOMISK PRESS: TILBAKE
TIL ARBEIDET!
Nar Jotularbeiderne star imot
de politiske angrepene, er logikken fra streikens fiender klar:
De skal suites tilbake!

JOtularbeiderne svekkes nar saka
trekker ut, logn- og hetskam panjer mot enkeltarbeidere i forsok pa a splitte dem osv. Der for ma alle progressive stotte
fullt og helt opp under streika og
gjore det de kan for at den ikke
blir knekt! En eldre arbeider pa
Jotul slo fast: -Na eller aldri krava skal innfris!"

klubben.

JOTUL-LEDELSEN: TILBAKE
TIL ARBEIDET!

Oslo Jern&Met. og 23manns klubben stotta krava fullt ut og
"stilte ingen betingelser for at
arbeiderne skulle gjenoppta arbeidet ", ifalge Svein Christiansen, formann i avdeling 1. Allerede dagen etter, 17,2, kasta
de den rode maska og ba Jotularbeiderne om a ta opp arbeidet
i 12 timer for at forhandlingene
skulle komme igang. Arbeid-

NAF og JOtullecielsen nekta under sit-down aksjonen enhver
forhandling med det valgte klubbstyret for arbeiderne gjenopptok
arbeidet. Etter at streiken brut
ut, har de vrt like kategoriske.
Arbeiderne pa Jotul har tidligere
forsOkt a bli kvitt arbeidsleder

MVL holdes Jotulledelsen skades
los okonomisk. Tap av eksportprofitter behover ikke bekymre
Jotulledelsen. Forbundsstyret
i Jern&Met. har erklmrt streiken
ulovlig og sitter pa streikekassa.
I den er det penger som bl. a.
Jotularbeiderne over lang tid har
vmrt med a spare opp.

Etter at bedriftsleder Hansen la
Oslo Jern&Met. har oppfordra
fram underskriftslistene i forliks- klubber cg fagforeninger til a
retten, gikk arbeiderne til sit down aksjon. MVL rykka ut og
kalte aksjonen "tariffstridig og
ulovlig '. Og forbundssekretzer
Harry Evjen i Jern&Met ba arbeiderne gjenoppta arbeidet.

sende penger til Osloavdelinga,
ikke direkte til de streikende.
Sekretmr Harry Evjen har forklart at det er oppretta kontonummer for Jotularbeiderne,
men at disse penga ikke blir utbetalt for de er gatt tilbake
arbeid! Det gjelder ogsa penger som er i klubbkassa fra for.
Dette er gammel taktikk. Det er
bakgrunnen for at de streikende
har oppretta sin egen stottekonto
og oppfordrer alle som stutter
dem om a betale penga direkte.
p a Kvmrne avviste nylig arbeiderne et forslag om at pengene de
bevilga skulle ga til Forbunds kontoen, de ble sendt direkte til
Jotullcontoen.
Borgerskapet og dets tjenere vii
broke harde metoder for a tvinge arbeiderne tilbake til jobben.
Jotulledelsen har alt trua med at
80 arbeidsplasser gar "tapt" hvis
tapet blir stort. Tidligere er
politi blitt satt inn mot streike vakter for a apne for streike bryteri. Ulike forsok pa a kriminalisere streiken er ve]kjente
metoder.
Progressive ma folge Jotularbeidernes eksempel. For hvert
angrep ma enheten bli fastere
smidd. StOtt streiken. Det er
det avgjorende maktmidlet
Jotularbeiderne har for a tvinge ledelsen til a innfri de tre
krava som er reist!
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DAGSKAMPEN
OG SOSIALISMEN

kampen Jotul-arbeiderne
har reist er et eksempel pa
hvordan usaklige oppsigelser
skal motes. Arbeidskjoperne
over hele landet har en felles
taktikk i slike saker, og Jotularbeiderne viser at gjennom enhetlig opptreden og vilje til
sette makt bak krava, kan oppsigelser slas tilbake.
Den taktikken bedriftsledelsen pa
JOtul brukte, har en klar paraskriver Lenin blant annet:
lell i Tiger-saka i Trondheim,
" Ved enhver streik gjor tander to jenter ble usaklig oppker om sosialisme seg sterkt
gjeldende blant arbeiderne, tan- sagt pa en konfeksjon.sfabrikk.
First forsokte de i all stillhet
ker om hele arbeiderklassens
a fa oppsigelsen igjennom, men
kamp for frigjoring fra kapitalens undertrykkelse. Det h2tr of- da arbeiderne protesterte ble de
nodt til a to hardere midler
te skjedd at arbeiderne pa en
bruk. Det neste trekket var
bestemt fabrikk eller i en bepresse en del av de ansatte til
stemt industrigren eller i en
a stOtte oppsigelsen av jugobestemt by, knapt har tenkt
over eller ant noe om sosialis- slaven. Med dette onsket de a
framstille oppsigelsen som et
me for de fikk erfare en stor
streik; men etter streiken star- massivt krav fra de ansatte,
tet de studieringer og foreninger og splitte arbeiderne opp mot
hverandre. Akkurat det samme
slik at flere og flere arbeidere
ble sosialister.
Den

Der det er undertrykking er det ogsa. motstand. De undertrykte
klassene i klassesamfunnet har alltid reist seg mot undertrykkerne
og hevdet sine interesser, fremmet krav og gjennomfort kamper
mot klassefienden. Denne spontane kampen for dagskrava til de
undertrykte, er noe som oppstar direkte av klassenes eksistens og
uavhengig av var bevisste vilje. Dersom denne spontane bevegelsen
ikke forenes med en framskreden teori og en bevisst ledelse, vil
den left kjOre seg fast, bli innskrenket i karakter eller fores ph
avveier. Men dersom dagskampen forenes med kampen for sosialismen og stilles under en framskreden ledelse, et kommunistisk
partis ledelse, utgjor den et utommelig reservoar av krefter for
revolusjonen
KLASSESTANDPUNKTET.
hver nedvurdering eller tilsideUten a knytte an til dagskampen setting eller forakt for den
og gripe ledelsen i den, vil al- spontane kampen for dagskrava,
er et uttrykk for forakt for
dri en revolusjonzer . sosialisme
massenes mere interesser, for
kunne vinne fram. A knytte an
til dagskampen, forene sosialis- deres livsvilkhr.. A neglisjere
Ennvidere 5.pner en streik ardagskampen betyr a forakte
men med dagskrava, ledelsen
beidernes oyne, ikke bare for
proletariatet og er et brudd med kapitalistenes, men ogsa for
med massene, det kortsiktige
et
proletarisk
klassestandpunkt.
med det langsiktige, er et prinregjeringens og lovverkets kasipp for kommunister. Det er
rakter. Akkurat som fabrikkDAGSKAMPENS BETYDNING.
ogsa et grunnleggende sporseierne
prover a sta fram som
I en artikkel "Om streiker"
mhl om klassestandpunkt. Enarbeidernes velgjorere, forsoker ogsa regjeringens embedsVIP
menn og. deres lakeier a over bevise arbeiderne om at tsaren
tar like mye hensyn til arbeiderne som til fabrikkeierne ,slik
loven tilsier. Arbeiderne kjenner
ikke lovene, har ingen kontakt
med regjeringsfolk, og
ikke dem i hoye stillinger, sa
han tror ofte pa alt dette. Men
sa bryter det ut en streik.
Statsadvokaten, fabrikkinspektor en, politiet og ofte milit ere
tropper dukker opp ph fabrikken. Arbeiderne far vite at de
har bruit loven: Arbeidsgiverne
har lovens velsignelse til a motes og bent diskutere mater
skjare ned arbeidernes lonn pa,
men arbeiderne blir erklart
sin propaganda og sitt organise
for forbrytere om de kommer
rende arbeid blant massene.
til en felles avtale'.
Sammenfatningsvis kan vi si at
Enhver streik styrker og utdagskampen har umatelig betydvikler arbeidernes forsthelse
ning i kampen for sosialismen.
for at regjeringen er deres
Uten a knytte an til og gripe
fiende, og at arbeiderklassen
ledelsen i dagskampen,. kan inma forberede seg ph a kjempe
tet kommunistisk parti evne a
mot regjeringen for folkets rett" ga i spissen for en sosialistisk
(Alle sitatene er hentet fra
revolusjon. Samtidig kan aldri
s.13-15 i heftet "Streik", utmassebevegelsen i dagskampen
gitt av Oktober forlag 1971).
overfloddiggjore eller erstatte
det kommunistiske partiets
Med andre ord understreker
skate oppgaver.
Lenin at streikene oker arbeidernes kunnskaper om det
DAGSKAMPEN SKILLER
samfunnet de lever i og styrVENNER OG FIENDER.
ker deres klassebevissthet. ArGjennom
a gripe ledelsen og
beiderne vinner kunnskap om
fremme en konsekvent kamplinje
at de har felles interesser,at
i dagskampen, kan kommunisde ma sta sammen, at de ma
organisere seg, at kapitalistene, tene hjelpe massene a se hvem
som er venner og hvem som er
staten, politiet og haeren er
deres fiender og tjener kapita- fiender. Sosialdemokratiet og re visjonismen representerer borlistene.
gerskapet i arbeiderbevegelsen,
Samtidig er det endel kunnog de vil alltid- fOr eller seiskaper som ikke direkte kan
nere- soke a kvele dagskampen
utledes av dagskampens erfarog bringe den pa avveier. A avinger. Streiker o. 1. aleine
slore disse borgerlige arbeiderlarer ikke arbeiderne sa mye
lederne gjennom dagskampen er
om situasjonen i hele samfunet viktig prinsipp for kommunet, om alle klassene, om
nistene.
historia, om hvordan revoluStalin understreker dette:"A
sjonen kan gjennomfores, om.
ayslore sosialdemokratiet og
at de undertrykte klassene ma
knuse den eksisterende staten og redusere det til en mindretallsopprette proletariatets diktatur.A bevegelse i arbeiderklassen,kan
spre kunnskapen om dette, og de man bare gjennom daglig kamp
ved utvikle arbeidernes bevissthe for arbeiderklassens konkrete
til en utviklet sosialistisk bevisst behov. Mr man skal nagle sohet, er en oppgave for proletari- sialdemokratiet til skampelen,
atets politiske parti, det kommun skal det ikke skje gjennom
istiske partiet. Uansett antall
hoytflyvende sporsmäl, men pa
storrelse eller hyppighet:streibasis av arbeiderklassens dagker kan aldri erstatte eller
lige kamp for a forbedre sin
overflodiggjore det kommunistmaterielle og politiske stilling,
iske partiet. Uten et slikt par- og her ma problemer som artis ledelse, vil dagskampen ut- beidslonn, arbeidstid, boligforvikle seg spontant og tilfeldig,
hold, forsikring, skatter, dyruten noen bevisst innretting, og
tid osv. spille en sarlig vikproletariatets bevissthet vil ik- tig rolle, for ikke a si den avke utvikle seg ut over den snev- gjorende rolle. Oppgava er
re "fagforeningsbevissthetens"
sla sosialdemokratiet hver enniva. Samtidig er nettopp dags- este dag pa basis av disse
kampens aktivitet, kampvilje og sporsmal, idet man ayslorer
Dersom revisjonisme, og ikke kommunisme, star
erfaringer, et grunnlag som gjor deres forraderi. Men denne
sterkt i massene, ledes kampen pa avveier. Bildet
det ulike mye lettere for det
oppgava vil ikke kunne loses
kommunistiske partiet a drive
er fra Paris i mai 1968.
fullt ut, hvis ikke problemene

gj orde ledel sen ved Tiger
Trondheim, og der med adskillig stOrre hell.
Pa Jotul avviste arbeiderne kontaut denne provokasjonen, og
reiste krav om de som sto bak
matte fjernes fra arbeidsplassen.
De loste motsigelsene til de 23
arbeiderne som var pressa til
a skrive under, og star na
100% enhetlig pa de krava som
er reist. Dette er et lysende
eksempel pa hvordan slike angrep skal motes.
De andre krava Jotul-arbeiderne har reist har ogsti stor
prinsippiell betydning i kampen
mot usaklige oppsigelser. Kravet om full etterbetaling, bade
for den tida den oppsagte gikk
uten arbeid og for sit-downaksjonen, er ogsa et aktuelt og
viktig krav i Hammerverksaka.
Ved en seier for JOtul-arbeiderne har de derfor slatt et
viktig slag for alle som er
ramma av usaklige oppsigelser.

JOTUL-ARBEIDERNE

VISER VEG!

-4

fra den daglige praksis blir
kjedet sammen med de grunnleggende sporsmal om Tysklands
internasjonale og indre stilling,
og om ikke hele dette daglige
arbeidet til partiet belyses med
revolusjonen og proletariatets
erobring av makta for ye"
(Stalin: Works, bind 7, s. 37).
A STIRRE HENFORT PA
PROLETARIATETS BAKDEL.
Studentlederne i SV,NKP og
AUF er besjelet med noe som
nrmer seg hellig aerefrykt,
ikke for dagskampen, men for
de borgerlige arbeiderlederne,
saerlig i fagbevegelsen. De forguder borgerlige fagforeningspamper og sier "amen" til alt
de foretar seg. De kritiserer
ikke apen sabotasje fra disse
pampenes side, som f.eks. i
Jotul-streiken, og de stiller
villig opp i den sosialdemokratiske messingskogen 1.mai.Da
innbiller de seg til og med at
de marsjerer sammen med
"arbeiderne". Som Lenin sa:
De kaster seg henfort ph kne
og stirrer pa proletariatets
bakdel. Konsekvensen er knefall for pampene, knefall for
borgerskapet og sabotasje av
dagskampen.
Et annet og mer "raffinert" angrep pa dagskampen er representert av KUL-gruppa. Denne
gruppa propaganderer den borgerlige og okonomistiske illusjonen at dagskampen i seg
sjol far en revolusjonar karakter
straks den setter seg ut over
"det borgerlige lovverket". De
prover a drive streikestottearbeidet inn i ei sekterisk blindgate der kamp mot det de kaller "fagforeningslegalismen" er
det sentrale, samtidig som de
lar de borgerlige pampene og
arbeideraristokratiet gh skuddfri. Dette er en hoyreorientert
sekterisme som ikke ma fa
skade streikestottearbeidet.
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