HELSINGBORG. För fjorton· dagar sedan slog
polisen till mot de strejkande arbetarna l Hel·
singborgs hamn. Man antecknade namnen på ett
tiotal strejkvakter som vägrade lämna hamnoml
rådet.
l går kom polisen Igen och nu var läg~t upptrappat: ett 20-tal hamnarbetare fördes bort av
lika många poliser.
~
Ett par man vägrade att självmant att lämna
·
området. De bars ut av polisen.
l början av nästa vecka lr hamnarbetarna
kallade till förhör hos polisen.
- Vi ska få en slml'tlig
kaltl-else har polisen .!ovalt,
sä<>;E>r Holger Vestman ordförande för de strejkande
hamnarbetarma l Helstngborg.
Strejkvakterna hade på
förmiddagen satt sig på en
transportväg inne på själva
hamnområdet. Bommen var
ned,fälld - men grindarna
stod öppna.
-- Vi vil·le förhindra att
go-ls skulle · föras ut från
ha -men, säger Holger Ves:tm~ ."\. Däremot stoppade vi
in 'o någcm införsed och vi
sa•.t ald'l'ig utanför området.
/

'

HAMNDIREKTIONEN
LARMADE POliSfN
Hamndirektionen larmade
polise-n som ryckte ut. T-vå
civiJa poliser kom först in på

området och talade om att
al'betama skuHe föras ut om
· de int-e själ:vmant reste . sig
och lämnade området. Arbetarna stod först kva·r. Men
när ett 20 -tal p()l'iser kom
på området och började ta i
strejkvaktema val® de flesta aU frivU1igt följa med ut.
- Al!lt gick srurbbt, säger
polismäst:al"e Ha:rald Ehrli·ng
som persofl:lige:n ledde akt ;onen.. Ingriparu:let var över
på 5-10 minuter. 'I\re pet'SO·
ner som i-nte kunde legitime ra stg tick följa med till
stationen för förhör. övriga
antecknades och ·k omme·r att
höras nästa vecka.
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DIREKTIV FRAN
RIKSAKLAGAREN
Från polis UH -åklagarmyndigheten i HeJ;lingborg har

man varit i kontalet med
åklagarmyndigheten i Västerås ooh jämfört med liknande fall där. Åklagaren i
.Yästei"ås har samrått med
riksåklagaren som gett vissa
direktiv.
- Rättsläget är oklart på
oot h-är området, .förklarar
polismästare Ehrling. 1
Han säger också aU polisen ytterst ogärna blandar
sig i den nu pågåend·e kon flikten..
·
- Det är ju en arbetsma-rknadskonfl'ikt från början til~ slut . . .

' ska efter polisÅklagaren
förhör ta stäblining till om
strejkvak.terna ska åtalas för
olaga intrång e11er ej.
Efter po:Hsin~riPandet avbröt de strejkande hamnarbetarna sina aktioner i Helsingborgs hamn där det nu
bara törsiggår me jobb på
dagtid. Mest omtlybtning av
gods tiH andra hamnar - en
sak som de strejkande viH
stoppa.
- Vi kommer givetvis att
bevaka vår konf11kt även l
fol'tsättningen, säge'r Vestman. På söndag ska vi ha ett

avdelningsmöte och d~ra upp
~e vidaTe riktlinjerna.

APPLADER
FRAN lRANSPORT
När polise1111a i går ledsagat ut de strejkande hamnarbetarna stod medle mmar
från Transport och applåderade!
Meddemmar
permitterad~

som / blivit
från silna jobb

p g strejken i ·h amnen .. .
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