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STEM NEI TIL LØNNSNEDSLAG
riksmeklingsm annen må avvises. De opprinne-

] .ge krava bygde på kompensasjori for pribStd.ginga og den real 1 mnsøkninga som regjeringa - har lovet. Det forslaget som nå .
f. )religger kan uten videre:stemples som en lønnsnedslagSpakke.
Å godte dette, ja, det ,er å gi en viss mann ikke bade '
f ngeren, men hele handa. Det er ikke slik at Hydro-ledelser?,
v Irderer om arbeiderne- "fortjener? et tillegg i lønna. Nei,
hrer krone på lønna,' er ei krone. mindre 'i profitt fore Hydro.
r:rfor må et skikkelig tariffoppgjør kjempes gjennom. Ved å
r
s ;å samla på de opprinnelige krava og vise Hydro-ledeise'n
a beidenes styrke, vil de måtte bøye av og komme med et bed-re

KAMPEN KAN VINNES
Hy d ro :.har råd ti]: å holde lønna oppe. Bedriften - går- godt.
L delseh har prøvd segmed ,at arbeidsplassene er i. fare. Dette

e ' ikke annet enn et latterig .Skremmeskudd for'å knekke.
s reker Kampen.må fortsettes fram tili.seier til reallønnsdslag 'er - avverga. Den kån Vinnes.
-

13.±7gg6b.rbeiderne i Osio har nettopp fått gjennom alie
.1.ca.tra sire. De . organiserte streiken sin godt:: Det:ble ofte
h idt s tre ikemø teri De gav seg ikke selv om., til og .med
p litiet blei bru:3ft...1 - ' tvert imot blei de sterkere sammens isa.
M( Z1' å' ak-,-;ivi sere Medlemmene eg •.s -6å, fa6 t på krava karr izly(;11-å
• •sles til å innfri dem.ro vil også bli pressa av den støtten dere :får fra
a .dre plasser. Støtte har alt kommet fra Sunndal, HUsnes, Odda,
S uda b a. Flere av disse. foreningene har trukket fram at NAF
b uker ALNOR som en prøvestein foran det lokale tariffoppgjøret
t- 1! Våren...Derfor har også kåpen deres,htor betY,ning - for
a beidsfelk rundt om i landet. Hvis det blir spredd - kjennskap
t 1 de kTava dere har stilt, vil. dere komme - til å få stadig
s . ørre cppslutning,- fra fagforeninger=, andre orga,nibasjoner
o, enkel - Tersoner.
EN • AKTIV OG DEMOKRATISK STREIK`
Skal streiken seire må den ledes på en' l'ket: anilarte enn
• L nå. Det er viktig å breke erfaringene fra tidligere-vellykka
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st 'eiker, som f.eks. brygga i Oslo.
Disse tiltaka er helt avgjørende:
urider streiken -, --ok-det mf - eiga
n brei streikeledelse der det er med folk fra alle skift og
avdelinger, organiserte og uorganiserte. Dette vil sikre at
streiken får en:demokratisk ledelse som har nær-kontakt med alle
er :L streik.
4 -, Det må holdes streikemøttwr ofte SOM diskuterer situasjonen
fattc'r viktige avgjørelser. Båre et slikt møte må kunne av- ')låse=ikn.Pdse-møtnåogekflrt smed.
Allu må bli Crett med i arbeidet,- som streikevakter, for å
3pre inn)rmasjon OIM streiken, i økonomiarbeidet osv.. Gå kraftig
,t for å gjøre folk i distriktet og ellers i landet kjent med
Jtreiken og hva dem gjelder. Teiloppfatninger om lønnsnivået
.g st=elsen på krava or i dag til stort hinder for oppslutninga
om streiken. Be om støtte fra alle på egne vilkår.
FORBUD OG FORENINGSLEDELSE SVIKER KRAVA

Fra starten av har forhandlingsutvalget og Kjemisk gjort det
de kunne :'or å sabotere og knekke kampen mot Hydro.
Kra-e -t på 8000 har de senka til 2330 Kr.
ette g,iør det vanskeligere enn før å få et tillegg som ikke
- ører 4 ›:1 lavere reallønn. De har drevet en tuskhandel med
_ -rava som klart viser at de - aldri på alvor har støtta dem, sjøl
m de sa seg nødt til å gjøre det i ord på medlemsmøte før
treiken.
De har organisert streiken slik at faren for tap var størst.
*
et har ikke vært streikemøter som kunne diskutere og ta Entr_jørelser om den videre utviklinga (f.eks..om og hvor mye man
kulle :- ire.) I stedet har forhandlingsutvar&t med Løype i
spissen blitt intervjua i aviser og reist hit og dit Jg for"handla 80M en annen super-Kissinger.
Det har hindra brei støtte, ved ikke å gå aktivt ut for å
gjøre g:
'unnlaot for streiken kjent for fagorganiserte og andre.
Istedet har rykter og bakvaskelser fått spre seg fritt, fordi
folk aldri har fått vite fakta om streiken og krava.
;- -Kanskje er dette ikke så merkelig. Tor Aspengren sit i
styret -?or Hydro. Bedtifta er kontrollert av - staten med DNA ,
-regjernga i spissen. Staten eier en rekke industribedrifter.
Derfor er den interessert i at lønnstillegget i kombioppgjøret
til våren blir så lite som mulig. Staten og DNA-regjeringa er
derfor den virkelige motparten. Da kan en forstå - at DNA-folka
på. ALNOR ikke gjør noen stor .innsats i kampen mot reallønnsnedslag, Skulle de bli kasta, fins det sikkert en stilling til
dem i DIT,A, staten eller Kjemisk.
Skai_ streiken seire må kampen rettes ikke bare mot Hydro og
fiender innafor også. Avvis all falsk støtte i
NA . Det
DELE FØRER EN RETTFERD I G- ; KAMP MOT_ NEDSLAG I REALLØNNA - FOR ET
SK:KKELIG TILLEGC-. KAMPEN KAN VINNES,
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