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Av JAN STERNER

Gruvarbetarna:
"Vi ska stöd ja
de strejkande"

D Så här gfok det till när
transportbasen Hasse Ericson
och
hamnarbetarna
blev bittra fiender.
• Det började för rätt många år
sedan.
Hasse Ericson ville oganisera om
bland alla sina transportarbetare.
Och slå ihop en mängd mindre,
avdelningar till effektivare storavtlelningar.
Det ska för skams skull sägas
att det inte bara var hans eget påhitt. Två kongresser efter varandra beslöt att så skulle ske. De allra flesta av hans drygt 40 000
medlemmar var med på noterna.
Men inte alla. Framför allt var
det stuveriarbetarna som satte sig
på tvären. De ville behålla sina
småavdelningar.
M Den 1 mars 1!'J72 uteslöts nära
1 000 stuveriarbetare
ur Transport.' Det var medlemmarna i 18
måavdelningar, huvudsakligen
i
norrlandsbamnarna, som vägrade
gå •.1pp i storavdelningarna.

Spa1•lt-ar ut
medlemmar11a
Has e Ericson sparkar ut sina
egna medlemmar, sa en massiv
kritikerkör. Ilan är maktgalen.
- Jag följer bara kongressen,
dvs majoriteten av förbundets
medlemmar. Och vill inte stuveriarbetarna foga sig i majoritetens
beslut Eå kan de inte vara kvar i
J'l'ransport.
8 Så bildades Svenska hamnarbetarförbundet.
Utöver de uteslutna stuveriarbetarna valde ytterligare en grupp
stuveriarbetarc att frivilligt gå
över till det nya självständig;i
hrunnarbetarförbundet.
Man fick på det sättet ca 1 700
medlemmar. Ca 2 700 stod kvar i
Transport.
• I början av förra ål'et var det
dags för nästa stora fight.
. Hasse Er!.cson och .~örbundsledmngen bestamde sig for att sparka
ombudsmannen Lennart Johnssou
i stuveriarbetarnas Stockholmsavdelning. Johnsson var för obekväm för transportledningen.
Men det tyckte inte Johnssons
kamrater. Det blev ett ramaskri i
Stockbolms hamn. Hela styrkan
bestämde sig .för att lämna transport och gå över till hamnarbetarförbundet. _ Den sparkade transportombudsmanncn
Lennart
Johnsson blev i stället hamnarbetarombudsman. Och förbundet hade plötsligt långt fler hamnarbetare än Transport.
• Den svåra sitsen för Hasse
Ericson med bara en liten mino-

Foto: HANS JAKOBSSON

Transportbasen Hasse Ericson 1iar gått fram mea hårda mede"'l, uteslutningar bland annat. Det ledde till att
han nu iir bas för en minoritet av hamnarbetarna. Men ai betsgivarna vill helst förhandla med Hans Ericson
- för att inte stöta sig med honom.

ritet av stuveriarbetarna kvar i
Transport skulle snart spöka igen.
Vid den centrala LO- SAFuppgörelsen satte sig Hans Ericson på tvären i elfte timmen just
innan undertecknandet den 26 ja• nuari.
{I - Jag skriver inte på om jag
\ inte får garantier att brunnarbef tarförbu~~et inte kan få ett bätt~ re avtal an vi.
l
Ich så blev det. Det brukar bli
som Han ~ Ericson vill.
• Det är därför Transport och
Stu.varförbundet
nu
förhandlar
om lönerna för stuveriarbetarna.
En liten exklusiv grupp som ham nade utanför den centrala LOSAF-upngörelsen. Och som nu säkert ror i land ett bättre avtal än
de övriga LO-förbunden.
Samtidigt som hamnarbetarförbundet anser sig överkörda av arbetsgivarna, som alltså valt Hans
Ericson och hans medlemmar som
förhandlingspart.
Jnte en3 arbetsgivarna
vågar
stöta sig med Hans Ericson.

y

• GALLIVARE
(Expressen).
Självklart
kommer vi att
stödja de strejkande hamnarbetarna, säger
ordföranden
i
gruvi.>:rbetarnas
strejkkommitte
Eluf Luspa, Gällivare (bilden). - Den hiir 'tn',j ken är en principsak och giilkr
fÖreningsrätten.
• Ännu bar det inte kommit na gon begäran om l1jäJp frirn ha11111 arbetarna, men Luspa är 'äk..,.
på att alla gruvarbetal'e kommn
att sluta upp som en man Lrnlrn111
dem.
De pengar som gravarbl'tarna
tidigare hjälpt strejkande arbl'lan·
med börjar ta slut. Nu finns d..t
300 000 kr som gruvarh'.·t;irna lw slutat fondera till en PgPn st ri1ls fond. De pengarna får ink riira,.
Fondstyrelsen och t'tt stonniit<måste i så fall först besluta 0111
man Eka få ta pengar ur fondPn.
- ~ten nog ska vi hjälpa dem.
Går vi ut med .en uppmanin~ och
samlar in pengar till hamnarlJl'tarna blir det äkerligen full uppslut
ning.

-------------------~
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''Hasse kan inte knä~ka oss I
I med några smutsiga metoder~~ I

I
I

Av Å]E ERIKSSON och
LENNART JOHNSSON

• GöTEBORG (Expressen). En
b€slutsam skara hanmarbetare
gick ; går strejkvakt på de fyra fem arbetsplatser i Göteborgs
hamn där arbete fortfarande pågick sedan strejken i övrigt helt
lamslagit hamnen. Många ville
"snacka med svartfötterna" - de
Transportanslutna arbetarna som
inte strejkar men strejkledningen tillät inga övergrepp.
- Hasse Ericson ska inte våga
ta förhandlingsrätten ifrån oss.
Han kan inte knäcka oss vilka
~mutsiga metoder han är försö__..ker, sade en hanmarbetare.
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- Vi strejkar för hela vår
framtid, säger Reine Trygg, en av
strejkledarna i Göteborg. Alla
måste inse att det vi kräver är en
vettig betalning för ett hårt jobb.
Vi vill kunna försörja oss och
våra familjer genom att arbeta
som alla andra på dagtid. Det får
inte vara så att vi tvingas ut nätter och på lördaga1· och söndagar
för att tjäna så att vi kan existera
ra.
• I dag tjänar en hamnarbetare
knappt 3 ()()() kr i månaden på ett
dagjobb i hamnen. Man kräver
månads!ön och 4 000 kr i månaden .
- Vi kämpar för en rättvis
sak och därför är det inte några
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problem att få med våra medlemmar i striden, torts att vi inte
har några strejkassor som kan
hjälpa dem genom den här svåra
tiden.
- Stre.jken fortsätter så ländet
det blir nödvändigt. dvs tills vi
erkänns rätten att förhandla och
sluta avtal.
ll Det beslöt också ett enhälligt
stormöte med 350 av Hamnarbetarförbundets 900 medlemmar i
Göteborg närvarande i ·går kväll.
- Naturligtvis kan aktionen
bli långvarig, men själv undrar
jag om inte SAF snart kommer
att göra påtryckningar mot Stuvarförbundet, trodde förtroende-_ , _~
man Bert Svensson efter mötet.

_________________
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