Fredagen den 28 februari 1975

Av LARS SVEDGÅRD

-

Det är skrämmande

a.11 sådana diskussioner

fö-

rekommer som protokollet ·
från Sveriges kommunistiska parti (skp) berättar om.
Så kommeruterar hamnarhetareförbundet s ledare
Karl Nilsson i Örns.köld s'' ik Aftonbladets avslöjande
om hur Gnistan-kommu.nisternas st;ategi i hamnar
och på andra arbetsplatser
tli,.kuteracles vid en konferen.,, i Göteborg.
- Uppgiften om styrningen av
medlemmar· i extremistgrupper till
vissa arbetsplatser stämmer med de
iakttagelser som företagen gjort,
kommenterar direktör Sture Eskilsson i arbetsgivareföreningen .
- Jag är inte alis överraskad,
säger transportarbetareförbundets
ordförande Hans Ericson.

•

POLITISK
PLATTFORM

Redan 1969, när vi hade den
första vilda strejken i Göteborg,
så pekade jag på det här. Många
var förvånade då. Men det är bra
att det nu bekräftas på det här
sättet.
Skp-rådslaget i Gö~borg gällde
bl a hur det Ulla hamnarbetareförbundet skulle utnyttjas som
polltisk plattform.
I debatten vid konferensen undetrströks även att skp-medlemmarna måste styras till viktiga industrier " där de gör mest nytta".
- Vi redovisade i förra numret
av SAF:s tidning Arbetsgivaren
·en liten statitisk över vilda strejker, 'påpekar Sture Eskilsson.
- Statisiken visar att i ett 30-tal
fall av totalt 180 så föreligger uppgifter om att extremistgrupper legat bakom.

•

NU FINNS
DET BEVIS

- Vi vet från bl a skp:s tidning
Gnistan att dessa grupper arbetar
aktivt på det här sättet. De har
inte ?jort någon hemlighet av sina
ambitioner. På sa sätt är det ingen
överraskning.

NY SPLITTRING
I HAMNARNA
efter avslöjaA.det av det lae1Uliga SKP•proto"laollet
Hans Ericso ..: Ett tredje förbund är
Styrningen till vissa arbetsplatser
har man anat. Men det nya är
bevisen, menar Sture Eskilsson.
- Oviljan från de här gru.ppernas sida mot Gunnar Norberg och
mig får väl ändå ses som ett hälsotecken, menar Karl Nilsson i
hamnarbetareförbundet
- Vi har öppet och ärligt tagit
avstånd från dem och försökt sätta C:em på plats.
- Men även om vi försökt att
inte släppa dem för långt, så har
de ändå e n del medlemmar i vårt
förbunG.

•

FÖRÖDANDE
FÖR FACKET

'

Det är bedrövligt med ett sådant
här politiskt spel kring en facklig
organisation, menar Karl Nilsson.
- Vi måste hålla ihop. M<?n skp
och kfml(r ) försöker stjälpa det
hela.
Kriget mellan skp, vpk
och kfml(r) i hamnarbetarkåren är Jörödande ur
facklig synpl.lllkt, menar
också Transportordföranden Hans Ericson.
Men så har det varit hela tiden.
Politiken har statt i förgrund en.

•

NY SPLITTRING

- Jag har länge väntat att det
ska bli ytterligare ett hamnarbetareförbund. Skp:are och kfmlf(r):
are kan ju inte vara tillsammans
med vpk:are och centerpartister i
det nuvarande hamnarb etareför bundet.
_: En spli ttring av det slaget är
pil väg. siar Hans Ericson. Det vi·sar vad som nu pågar i Västerås.
- Där har hamnarbetareförbundet en ordförande som antingen
är skp:are eller kfm l< r) :are. I onsdags plockade han hem tre arbetare som var uttagna för truuckkörning med motiverineen att jobbet inte kunde genomföras.
- Karl Nilsson i Örnsköldsvik
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D et här är ett avsnitt ur dPt hemliga protokoll från en skp -konfe re n's i Göteborg .>0111 Aftonbladet
ui-.~löjat. Konferen.<Pn hö// , den 5 och 6 ol,·tober i fjol och gällde hur mun politiskt skulle arbeta
bland hamnurhetarna. Fii r alt hemlighålla konferen.<deltagarna., ir_l e ntitet mniinde man förkortningar .wm ''O,.e .Y' och "HO.J,·an S" i protol,·ollet.
kopplades · in och gav besked om
att jobbet skulle utföras.
- Vid det beskedet satte sig alla
ecm tillhör hamnarbetareförbundet.
Och det talas nu om sympatiak-

I

tioner från Göteborg, säger Hans
Ericson .
- Det verkar vara någon slags
misnöjesyttring med ett arbete som
vårt folk anser inte hör jobbet

till, · säger Karl Nilsson om strejken i Västerås.
- Men jag har rnga direkta informationer. Jag kan inte tänka
mig annat än att det löser sig.

