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- Vi har ingen anledning att respektera Hamnarbetareförbundets strejkaktioner. De jobb
som våra medlemmar gör i hamnarna kan
fortsätta.
Med den här deklarationen går LO-anslutna
Fabriksarbetareförbundets ordförande Enar
Ågren in i strejken.
- Det finns ingen anledning att ta hänsyn
till en grupp som brutit sig ur LO-gemenskapen, heter det i förbundets brev till avdelningarna.
- Det är mycket bra att
Fabriks ordförande gått ut
med en sådan här u;ppmanlng, menar Olle Rytterbrant, LO:s pressombudsman. I dag kommer
vi att sända ut en information till pressen om hur
Hamnarbetareförbundet
har agerat. Strejken riktar sig mot LO och den
organiserade
facklörenlngsr örelsen. Om "i inte
sätter hårt mot hårt är \'i tillbaka i 1800-talet med
75-80 fackförbund som inbördes strider mot varandra på arbetsplatserna.
- Strejken är dessutom
helt meningslös. Det förslag till avtal som Transport förhandlar om är betydligt bättre ekonomiskt
än det utbrytarna "ill ha
igenom,
menar
Rytterbrant.

'Utbrr_tarlörbundets strej~ riktar
~g mot oss'. LO~förbund UflQma~
nar medlemmarna: Gör era jobb
i hamnarnal

. Man ser tillkomsten
av ett konkurrerande förbund som ett försök att
bryta sönder den organisation som jobbats fram
under en lång period.
Det är den gamla striden
från seklets början som
återu ppt:is.
Ska vi ha e~ org:unsation där alla pa varJe arbetsplats tillhör samma förbund eller den form som
England bar ·med ett ffertal inbördes konkurrerande yrkesgrupper som ligger
· och träter om marginalgrupper på arbetsplatserna?

Osolidariskt
Men starkt bidragande är
också att den lilla gruppen
på drygt 2 000 harnnarbetare kan stoppa upp sysselsättningen i de stora exportföretagen. En liten nyckelgrupp som på det sättet
kan [å stora delar av industrin att stå stilla mitt
i den bästa exportperiod vi
haft på tio år~
·
Fabriksarbetareförbundets avdelning i K=lshamn
har lått skrivelsen från sin

f 'ort ·"iit I ni n;J
på NiNta Nidun
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