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det h irrr-Ordl.i'91ideD Barild

Undholm 80li!. liiBer b_Bkam de ~ P~. på
nancerat sttejl:bryteri. . Han har öppet uppmanat..alba
medlemmar att agera strejkbrytare. Han aitter säkert
och gnuggar händerna av förtjusning mi när hans medlemmar förbereder sig fcir
sabotera flygvärdinnornas
strejk.
For strejken är ändå olaglig, säger Harald Lindholm.
"Ett solklart fall av strejkbryteri", säger experten på

att

arbetsrätt professor Folke Schmidt. -

.~.

Fackbasen Harald Lindholm fattar alltså Inte
att det är bana skyldighet att motarbeta strejkbryteriet Därför måste HTF:s medlemmar rea-
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HTF :a ordf. Harakl Lindholm.

D TranaportR ordf. Hans Eric1son.

'
Transnortba-

Vi har monopol på flygteJspiker, säger
sen Hans Ericson. Vi ska sluta avtal för dem. äyen
om de tillhör en annan faCkorganisation .

Deo lagf"å•ta ritten t1ll orpn.lsatfonsfrlhet spot-

att få ·
sluta ett eget avtal krossas. Inte av arbetsgivaren ·
~·

-

utan av osolidariska arbetakamrater.

~Öl°

Linjeflygs chef, Sten Sandber1, drar U,. inte för
• ·~ "att använda svartfötter för att få f&'ång trafiken.

tar BTF:i och Transporta ledning pl.
' For Harald IJndholm och Hans Eriaon gäl~·
ler tydligen ~ moralbegrepp. De. enda strej:.,. ~,~ ker som svenska fack.föreningsledare med kraft
bekämpar numera tycka vara de lagliga strejkema.
Linjeflygs anställda riskerar inte alls sina jobb.
Men det försöker företagets chef, Sten Sandberg, låta
påaki.na. Därmed blandar Linjeflyg sig aktivt i den
fackliga konflikten och ställer sig på HT,F:s sida.
Arbetsgivarföreningen (SAF) har lovat att täcka
Linjeflygs alla förluster. Därmed försvinner också
skälet för de icke-strejkande att bli svartfötter för a tt
de skulle riskera mista sina jobb.
Men inte ens den risken är skäl nog för att bli
strejkbrytare. Under alla t idigare strejkbråk i gångna

D VD i Llnjeflyg St en Sa ndberg.

tiders Sverige h ar det ju of ta varit arbetsr·sa som
agerat svartfötter.. Och de har ändå attackerats m ed
alla m edel, eftersom strejkbryteriet är ett dödli gt ho t
mot hela den fackl iga r örelsen.
·H arald Lindholm lät dessutom bara för n ågrc;. mänader sedan 15 k ontorister vid Värmlands F olkhlaJ
· gå i strejk. De t var anställda som tidigare tillhört
Handels. När Folkbladet ändå tog in annonser ylade
- HTF om "organiserat strejkbry teri". När det gäller
_ ' Linj eflyg u p p m anar H arald Llndholm tvärtom
till strejkbryteri.
Så kan bara människor agcra ...som inte h ar
någon som helst skam i krop pen.
Många vilda strejker tidigar e i år h a r varit lyckosamma. ~M en . ftgyärdinnorna strejkar laglig!. De kräv er inte l 000
i påökt per rruinad. De krive r c; tt f;,
• s lut.a ett eget avtal.
~
Striden vid LinjcflyS gäller om anställda ska va~
fackförbu ndens en'ldom eller om r ätten att fri tt o~. ganisera sig ska
gätla.
Därför miste strejkbryteriet stoppas!

