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KAD.IKONFEANSE OM ARBEIDET I JERN OG METALL-IND=RIE.

Dere innkalles herved til en kaderkonferanse om arbeidet
i Jern og Metall-industrien. Fra deres distrikt er det ønskelig -1-t følgende møter opp

1

l'Olt.BEREDELSER
Opplegget for konferansen er ennå ikke gjennomnrbeida- Vi
regner med å sende ut mer forberedelsesmateriabe på et noe
seinere tidspunkt. Emnene for konferansen er heller ike full- •
stendig fastlåst.
Hovedhensikten med konferansen er

få diskutert linje 'og

tktikk i kampen mot nedlegging og permitteringer. I tilier
er det ønskelig å få diskutert hvilke konsekvenser knmnen mot
virkningene av krisa innafor Jern og Metall. vil få for 1. meiog valgknmparbeidet.
Partiet mangler et program for kampen mot virkningene av
krisa. (Dette er under utarbeiding og vil høyst snneynlig
kunne foreligge i utkasts form i god tid før xx±xkxmlum konferansen.) Vår o p pfatning er at det er store mangler på a utvikle en konkret taktikk med konkrete paroler i kampen mot
nedlegginger. Det fins også en del motsigelser, både når det
gjelder linjer og alliansespørsmålet.
I det følgende skal vi begrense oss til å reise noen
prolemene og anbefale noe littenrtur.
hternativ produksjon. ' Denne parola kjøres fram av M./ med
utgngspunkt i Lueas-arbeiderne i England som utvikla, en rekke
altern , tive produkter som de pressa bedriftsledelsen til å
produsere. Noen kamerater på et verft har stilt krav om utredning av alternetive produkter. Partiet i en by

11.1-

gått

prinsipnielt ut mot alternativ produksjon. Med den. be: runnelse
løses. Vi må tri
parola sprer illusjoner om at krisa. k.
stilling til Alternntiv produksjon som ei allmen linje om
vi må vurdere under hvilke vilkår det er rett å kreve (eventuelt sjøl utrede) alternative produkter.
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"Folkeaksjeselskap". Tandbergarbeiderne har oe l rettn et eet
aksjeselskap for å beholde arbeHsplassene. Det er godt mulig
at denne ideen vil gripe om seg. Iftordan blir en slik løsning vurdert av folk på nrbeidsplassene. I Klassekam p en for
tirsdag 16. januar står en fglig kommentar til akkurat dette
selskapet. Studer og vurder den.
Norske rexdere_på norske verft. Også denne parola er stilt av
SV. SK'P i Sverige har ei liknende parole. Denne 'parola er blitt
hardt angrepet av "venstre"-folk innafor SV og SU fordi den
etter deres oppfatning er reint nasjonalistisk o g vil bety at
don norHce arbeiderklassen forener seg, med sitt borgerskan
og krever arbeidsplasser på bekostning av nrbeidere i andre
innd. Hvordan skr:d vi stille oss til denne pro In. Ti'
ø den
reises uten noen forbeholda for den proletariske internasjonalismen?
Proteksjonisme. De samme kreftene innafor SV hevder at ethvert
tiltak som beskytter norsk industri mot konkurranse fr.

`

landsk er reaksjonært, utfra .noe av den samme begrunnelsen som
ovenfor. For Tandberg-ansatte kan det bli aktuelt å kreve'
at alle statlige og kommunale selskaper ok institusjoner skal
kjøpe T!Hndberg for å sikre en del av markedet. Vi støtter en
slik pLrole, Men hvilke vilkår må stilles for

gå inn for

proteksjonistiske tiltak? Hvordan vurdere når det er rett eller
feil.
U-landa, staten og mk rederne. Staten skaffer endel ordrer til
verfta fra 3.verden-land. Men de har klare restriksjoner

eå ikk

å ta ordrer forn betyr at disse landa betyr en trussel for norsk(
redere, i form av konkurranse om de internasjonale frakterie.
Bør vi kreve disse restriksjonene oppheva?
styringp_ I mange tilfeller er det aktuelt å stille
krav - og legge press på - både verftseierne og staten. "NKP"s
1=11e om et statsrederi eller statsovertakinr av verft, betyr
etter vtr mening å subsidiere eierne og sette verftene inn
under en sentralisert rasering. Men hvordan krav skal vi reise
til staten? Er det riktig :L noen tilfeller å kreve at staten
skal subsidiere ordrer til verftene. N I tilfelle når, og nå
hvilken måte?
Fremmedarbeiderne i Nordsjøen. Krvet om 70 prosent norsk arbeidskraft i Nordsjøen har desverre møtt liten motbør. Ivordan
skal vi agitere mot dette kravet? Står det sterkt blant de
norske arbeiderne?
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Altitmser. Det h,r vært og er endel uenighet omkring Illinnsespørsmålet. Hvilke krefter er det rett LI. forene e g med (›Ixix-51.x
i km.)en for å opprettholde arbeidsplassene? Er et ærlig ønske
om a bevere arbeidE,p1Lssene og viljen L1.1 å. presse på for å opp
na det - tilstrekkelig til at vi støtterfolk til till itsverv?

Vel., dette er noen problemer som folk bør forberede seg på
op: som skal opp p/'L konferPnsen. Det er utmerlw om folk allerede
nå begynner å skrive til. Kl a ssekampen og gi sitt syn p å disse
og nnele problemer i krisepolitikken. Vi trenger ab Bolutt å
styrke debatten om slike spørsmn1 i avisa.
ti.11egp: er det svmi . t nyttip: wt alle delHkere Basal er de
opplysninger de 1-cri frå tak i. om hvor vi kan vente oppsigelser
o r.), nedleggelser, op sende det s/-1 snart som mulig.
'ilter' tur.
kri: eprog=: "Det finst eit alternativ", Si)-tidsskrjftet
"Areument" nr. 3 1M.
30-heftet "Trygg arbeidlipLosene n (Krise i verftsindustrien)
svea
SKPs forsb,ig til kriseprogram: "Fram med. jobben", Hefte
ilL,k Oktober.
Følg ellersmx med i deb . tLen i KlassekL:mpen.

Kameratslig hilsen
Faglig utvalg.
(på oppdrag av skau)

