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Borgerskapet og
forverring! deres Judaser
En streik

mot

NAF og forbundsledelsen i Transport prover a
tvinge igjennom en rammeavtale som bryggearbeiderne har forkasta med stort flertall. Rammeavtalen vil bety at bryggearbeiderne mister det de har
hatt av styringsrett pa arbeidsplassen sin, de vil fa
okt overtid og kraftig reduksjon i lonna!

Bryggearbeiderne star sammen i kampen mot politi og streikebrytere.
RAMMEAVTALEN
I drevis har bryggearbeiderne i
Oslo arbeidet for a fA et fastImmsystem som erstatning for et
akkordsystem som de med rette
har karakterisert som forelda og
dArlig.
Ved tariffoppgjoret ifjor awiste
bryggearbeiderne i Oslo, med 186
mot 33 stemmer, et forslag om
rammeavtale for fastlonn som var
anbefalt av NAF og Norsk
Transportarbeiderforbund. Det var
ogsA totalt et flertall for a avvise
forslaget i de fem havnene det var
satt fram som proveordning. Forslaget ble trumfa i gjennom trass i
det klare svaret fra bryggearbeiderne: «giverne» «tolka» rammeavtalen som en del av kombioppgjoret og pa grunn av den samordna oppgjorsformen kunne bryggearbederne i Oslo bindes til
rammeavtalen trass i neiflertall!
Bryggearbeiderne nekter a fd tredd
nedover hue pa seg en avtale de har
avvist med overveldende flertall!
NEDGANG I LONNA
Rammeavtalen vil fore til at
bryggearbeiderne mister retten til
bestemme over bryggearbeidet pA
Oslo havn. Det er Oslo Losse og
Lastekontor som administrerer
dette arbeidet. I styret der har til nA
arbeids«giverne» og bryggearbeiderne hatt 3 representanter hver.
Med stotte fra bryggearbeidernes
«egen» forbundsledelse vil arbeids«giverne» na. fa reint flertall i styret

dersom de greier A tvinge avtalen
igjennom.
Arbeidstida, som fra for er
elendig, vil bli kraftig forverret
gjennom den nye rammeavtalen.
Den legger opp til en ordinaer uke
pA 40 timer samt 14 timers overtid i
uka. Arbeiderne kan dermed bli
pAlagt a jobbe overtid hver kveld to
uker i ett strekk og attpA til matte
jobbe til kl. 22 siste kvelden. I tillegg til dette kan de bli krevd A
jobbe overtid til kl. 22 hver tredje
lordag! Sjol karateriserer bryggearbeiderne dette som et tilbakeskritt pa 30 Ar!
Det nye systemet som blir forsokt
pavunget dem, vil reduserer bryggearbeidernes lonninger pA opptil
10.000 kroner i Aret! Det som blir
«tilbudt» dem er ei timelonn pA kr.
28,75, et lonnsnedslag pa rundt 5
kroner i timen sammenlikna med
gjennomsnittslonna pa akkord i
host.

Ogsa de streikende bryggearbeiderne har blitt mat med politi. At statens
voldsapparat settes inn mot streikende arbeidere og for a beskytte streikebrytere,
blir stadig mer vanlig. Det er all grunn til a reise en proteststorm mot denne
utviklinga.

STREIKEBRYTEREN —
«EN FREDLOS NIDINGA
Streikebryteren er en dodsfiende
for arbeidsfolk i streik. Arbeiderne
rammer arbeidskjoperne nettopp
ved at det arbeidet de driver
stopper opp, og bare gjennom det
kan de vinne fram med krava sine.
Streikebryteren sier seg villig til A
utfore arbeidet, uansett om det
betyr sultedoden eller fullt nederlag for de streikende og deres
familier.
Arbeiderklassen har alltid, og
med rette, sett pA streikebryteriet
son-I de usleste av alle gjerninger.
oFredlos niding» kalte Rudolf
Nilsen dem, og norske arbeidere
har stolte tradisjoner i kampen mot
disse svikerne.
Arneidskjoperne vil alltid forsake
a presse folk til A bli streike-brytere,
men dette kan ikke unnskylde dem
som gir etter. Solidariteten i
arbeiderklassen ma settes over
borgerskapets angrep. Hvis ikke er
enhver kamp domt til nederlag.
STOTTE FRA BORGERSKAPET
Borgerskapet har sjolsagt alltid
lagt sin beskyttende hand over
streikebryterne. For dem er det av
stor betydning at streikebryterne
beskyttes mot vanlige arbeidsfolks
rettferdige harme. Slik vil de verne
noen av sine beste venner.
Bare makt kan gjore denne
beskyttelsen effektiv, og derfor
settes statens voldsapparat inn. I
20- og 30-Ara ble det brukt sAvel
rnilitaere tropper som politi. Siden
den gang er politiet bygd kraftig ut,
og det antall politifolk som ble satt
inn mot Linjegods-arbeiderne, var

storre enn det antall soldater som i
30-Ara beskytta streikebrytere i
floterkonflikten pa Randsfjorden.
ET STADIG VIKTIGERE
VAPEN
Idag er sosialdemokratier i ferd
med a miste sift ideologiske kvelertak pA fagbevegelsen. Stadig flere
arbeidsfolk retter ryggen og svarer
pa undertrykkinga med kamp.
OgsA borgerskapet ma ta i bruk
hardere midler for A knekke den
voksende kampviljen.
I en rekke streiker den siste tida
har svaret fra arbeidskjoperne vxrt
streikebrytervirksomhet under politibeskyttelse. Vi har sett det under
LInjegods-streiken ved streiken pi
Norsk Champignon, ved Hustad &
co. i Trondheim og nA silt ved
bryggearbeidernes streik.
REIS EN PROTESTSTORM!
Arbeidsfolk har reist skarpe pro-

tester mot denne utviklinga. OgsA
vi ma vise vat- aysky mot streikebrytere og bruken av politi mot
arbeidere. Vi mA ta konsekvent
stotte den kampen de streikende
forer mot disse reaksjonwre angrepa.
Arbeidere i streik trenger sAvel
okonomisk som politick stotte. Som
en viktig del av den politiske stotten
ma vi reise en proteststorm mot
streikebryteriet og politiets overgrep mot arbeiderne.
DNA/LO-ledelsen har klart vist
hvilken side de stiller seg pa. Aktiv
stotte til de reaksjonere provokasjonene er deres praksis. La oss vise
at ungdom under utdanning stir
konsekvent pA kjempende arbeidsfolks side, mot arbeidskjoperne og
deres voldsapparat, mot svikerne i
DNA/LO-ledelsen og mot enhver
Judas som selger seg til borgerskapet for 30 solvpenger.

Politi settes inn for a apne veien for streikebrytere ved Norgas i 1970.

DE ELDSTE RAMMES
Til na. har bryggearbeiderne haft
en spesiell ordning for eldre
arbeidere med et noe lettere arbeid,
men med full lonn. Denne ordninga
vi forsvinne med den nye rammeavtalen. Resultatet for de eldre
arbeiderne vil bli redusert timetall
og tilsvarende reduksjon i lonna.
Bryggearbeiderne slAr klart fast
at selv om akkordsystemet er ille, er
det nye systemet enna mye verre —
de vil streike inntil hele rammeavtalen er trukket tilbake!

STOTT BRYGGEARB E IDERNE
Send stone til : De streikende Bryggearbeiderne, c/o Oslo
Bryggearbeiderforening, Utstikker 2, Oslo 1.
Postgiro 2 29 39 34
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F ULL FART I STOTTEARBEIDE
250 bryggearbeidere er i streik for rettferdige kra y. De streikende slfiss mot en
sterk fiende: rederkapitalen . organiserer storstilt streikebryteri under politibeskyttelse, forbundsledelsen stempler streiken ulovlig, sperrer streikekassa og truer de
streikende med erstatningsansvar. Disse provokasjonene ma progressive studenter
svare pa ved a sette fart i stottearbeidet for de streikende bryggearbeiderne. Folg
eksemplet til NKS i Oslo som har oppfordra medlemmene sine til a gi minst 50
kroner av studielfinet — og som har utfordra Universitetet SV om a gjore det
samme!
STØTTEARBEIDET
AVGJØRENDE
Sa er det opp til stottearbeidet
om ledelsen skal klare a suite oss
ut, eller om det vi som skal presse
den i kne. Var innstilling er det
ingen tvil om.» Disse orda fra en
Jotul-arbeider viser Mart betydningen av streikestottearbeidet. Under
Jotul-streiken gjorde progressive
studenter en flott innsats som var
med pa a sikre seier for Jotularbeiderne. Na trengs var stotte
igjen. Jotul- arbeiderne var 300.
Idag er det 250 bryggearbeidere
som ma sikres skikkelige okonomiske bidrag.
Ledelsen i Transportarbeiderforbundet prover a suite de streikende
i kne: sammen med NAF var de
raskt ute med a stemple streiken
ulovlig, lase steikekassa og true de
streikende med erstatningskrav!
Om rederkapitalen og forbundsledelsen og ikke bryggearbeiderne
skal presses i kne, er det vfirt
ansvar a sikre de streikende ei
skikkelig pengestotte. Bryggearbeiderne sier sjol at streiken kan bli
langvarig. Tegn deg derfor for faste
ukebidrag.
For a gi de streikende en god
start, har NKS pa Universitetet i
Oslo oppfordra medlemmene sine
om a gi minst 50 kroner av studie-

SVog«NKP»
sviker de
streikende

Alle borgerskapets tropper er
satt inn mot de streikende bryggearbeiderne: For a redde profitten
sin har rederne satt inn et stort
antall streikebrytere. Dette skitne
arbeidet fore& under beskyttelse
av politi, som stadig tyr til rae
overgrep mot de streikende bryggearbeiderne. Forbundsledelsen i
Transport oppfordrer til streikebryteri, og truer lojale havnearbeidere med erstatningsansvar og
med sparken for ikke a delta i det
usle klasseforssxderiet.
Og revisjonistlederne gjor sin
plikt som falske «arbeider»ledere
som har til oppgave a fa vapnene
lagt ned — fa streiken knekt.
Hor bare hva SV-ledelsen sier:
«Politiangrep kan ikke aksepteres i
konflikter som ma loses gjennom
forhandlinger.» SVs landsstyremote
8. og 9. januar i en uttalelse om
streiken pa brygga.) SV slar fast at
det cstetter krava». Streiken derimot —den skal «loses gjennom forhandlinger». Stotte til krava, men
angrep pa streiken — det er SVledernes velkjente taktikk nar de
fortvilet prover a vri seg unna med
den rode frakken i behold.
I uttalelsen «oppfatter» SV-ledelsen politiangrepet som en «stillingstaken» mot arbeiderne og ben om
at den slags ma opphore. Det er
jammen lift av en protest mot
bruken av statens voldsapparat mot
arbeidere i streik! «NKP»s uttalelser ligger i samme sporet: Ingen
protester mot forbundsledelsens
angrep, ingen uforbeholden stotte
til streiken, ingen fordommelser av
streikebryteriet, bare forsiktig kritikk av at politi blir brukt.
— Vend revisjonistlederne ryggen — stott bryggearbeidernes
streik!

Framgangen for ei klasselcamplinje i fagbevegelsen stiller ogsa ekte krav til streikestettebevegelsen pa lcerestedene.

T

Janet til bryggearbeiderne. Samtidig har de utfordra USV til a gjore
det samme. Vi sender utfordringa
videre til alle dere som onsker
stotte de streikende.
En annen viktig markering av de
progressive studentenes stotte, vii
bryggearbeiderne fa lordag 15.1.
Da vii Rod Front styret arrangere et
solidaritetsmote med bryggearbeiderne. Nok et eksempel pa at
parolen «Enhet studenter arbeidere» er ei viktig rettesnor for Rod
Front.

uniformer,» sa en av de eldre
bryggearbeiderne etter at politi
gikk til angrep pa streikerakene.
Bruken av politi mot streikende
arbeidere er et fascistisk angrep
mot streikeretten, et angrep alle
demokratiske mennesker ma bekjempe.
Spre opplysning om bryggearbeidernes rettferdige streik.
Vedta stotteuttalelser for
streiken.
Krev streikebrytere og politi
vekk fra Oslo havn.

KREV STREIKEBRYTERE OG
POLITI VEKK FRA
OSLO HAVN!
De streikende sjol oppfordrer til
bade okonomisk og politisk stotte,
og vi ma la dette ga hand i hand i
stottearbeidet. Spesielt viktig er det
na a reise kraftige protester mot
streikebryteriet og mot redernes
bruk av politi for a beskytte streikebrytervirksomheten. En 100 prosent effektiv streik pa havna vil svi
hardt okonomisk for rederne. I dag
er steikebryteriet den viktigste
hindringen for en effektiv streik.
Derfor er bryggearbeidernes viktigste oppgave na a stoppe streikebryterne. Om denne kampen sier de
sjol: »Streikebryterne star for en
handling som representerer det
verste i arbeidsfolks tradisjoner. De
stjeler andre arbeideres arbeidsplasser og faller kjempende kolleger i ryggen. Slik har aldri blitt
tilt. Det skal heller ikke bli taut av
oss. Vi vil sld hardt ned pa dette.»
Streikebryteriet pa Oslo havn har
hele tida skjedd under politibeskyttelse, slik som under Linjegodsstreiken. «Sist jeg sa noen
komme marsjerende mot arbeidsfolk pa den maten, hadde de brune

BYGG UT DE PERMANENTE
KOMITEENE!
76 var et at med et kraftig
oppsving i arbeiderklassens kamp i
Norge — det storste streikearet
etter krigen. Bryggearbeidernes
streik er nok et eksempel pa at
stadig flere fagorganiserte nekter
godta lonnsnedslag og lonnsdiktat.
Oppsvinget i streikekampene er
uttrykk for en politisk bevegelse:
tusenvis av fagorganiserte vender
klassesamarbeidet ryggen og velger
kampens vei. Denne politiske
bevegelse viser klart behovet for
permanente streikestottekomiteer.
De permanentet komiteene sikrer
et jevnt og trutt okonomisk og
politisk stottearbeid, og de hindrer
at vi tas pa senga nar en ny streik
starter. At de permanente komiteene setter oss i stand til a komme
raskt ut med stotte til de streikende
er streikestottekomiteen i Tromso
et godt eksempel pa. De var de
forste til a sende stotte til bryggearbeiderne. Dette kunne de gjore
fordi de har lagt seg opp et streikefond av innsamlingspengene. Folg
eksemplet fra Tromso — bygg
permanente streikestottekomiteer
pa ditt sted ogsa!

HUSTAD-ARBEIDERNES NI& Furre
«stollen)
KAMP FORTSETTER!
9 arbeidere ved fiskematfabrikken M. Hustad &
Co. i Trondheim er fortsatt i streik. De har reist
kamp mot at en av deres arbeidskamerater ble
usaklig oppsagt. De er blitt mott med harde angrep
fra borgerskapet. Stotte trengs nä!
EN STREIK MOT GROTESK
TRAKASSERING
Streiken ved fiskematfabrikken i
Trondheim er arbeidernes svar pa
langvarig trakassering og undertrykking av groveste merke. Den
reaksjona:re bedriftsledelsen har
tvunget arbeiderne til a jobbe under
groteske forhold, f.eks. i 7 graders
varme for a spare pa fyringsutgiftene. Lonna la for mange langt
under tariffen.
Hver gang noen har forsokt
protestere mot forholda har svaret
vent trusler og politiske og usaklige
oppsigelser. Seinest sist var forwide bedriftslederen a sparke to
tillitskvinner ved fabrikken. I host
ble en slik oppsigelse satt ut i livet.
Na hadde arbeiderne fatt nok. De
svarte kontant og enhetlig med
streik.
Seinere har de sjol alle blitt oppsagt. Kravet deres er at alle skal
gjeninntas, ogsa han som forst ble
oppsagt.
HARDE MOTTLLTAK FRA
BORGERSKAPET
Hustad-arbeiderne har blitt mott
med harde tiltak fra de ulike delene
av borgerskapet. Streikebrytere er
satt inn pa bedriften, under
beskyttelse av politiet. Arbeidernes
streikevakter er blitt arrestert og
ilagt boter. Arbeidskjoperen sjol
gikk Jos pa to av jentene og er na
anmeldt for mordforsok.
Forbundsledelsen i LO har ogsa
gjort sift fora knekke kampen ved

bl.a. a ekskludere de ansattes tillitskvinner og erklxre streiken ulovlig.
SEIER ER MULIG!
Men arbeiderne har staff samla
og avvist provokasjonene, og de har
brei stotte. Bedriftslederen ma na
innromme at han har problemer,
bade fordi det er vanskelig a finne

streikebrytere og fordi folk har
fulgt oppfordringa fra de streikende om a boikotte varene fra M.
Hustad & Co.
Hustad-arbeidernes kamp kan
fores til serier, men det forutsetter
at save! politisk som okonomisk
stotte fortsetter a stromme inne.
Stryk stottearbeidet for de streikende og send stotte til:
Aksjonskomiteen for Hustadarbeiderne
Postboks 1628,
7001 Trondheim
Postgiro 9 07 54 58

Ett av mange eksempler pa de groteske forholda has Hustad:
Rottegift utlagt pa fiskepudding-lageret!

13. januar tok Berge Furre fra
SV opp bruken av politi mot
bryggearbeiderne i Stortinget, i
form av et grunngitt sporsmid til
justisminister Inger Louise Valle.
Det var bra, vil sikkert mange
synes. Men gjennom Furres innlegg og svarreplikk kom det klart
fram at det ikke var bruken
av politi mot arbeidere generelt
han gikk mot. Det han ikke
kunne akseptere var at politi ble
satt inn f o r en streik var d o m t
ulovlig i arbeidsretten. Dessuten
var han skaptisk til at politiet sjol
aleine skulle vurdere när det var
nodvendig a gripe inn. Ogsii
justisministeren matte trekkes
inn i en slik vurdering, sa Berge
Furre!
Dermed aksepterer han
save! arbeidsretten som DNAs
justisminister som autoriteter
arbeidsfolk ma boye seg for.
Klarer kan det neppe sies at
arbeidsfolk i streik ogsit ma fore
kamp mot de borgerlige arbeiderI artiene for a vinne seier.

