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Nästa vecko börjar kaiffet te sJut 1 Sverige..

Homnarbetarsrrejken h.ar stängt de· nonnaJa· im·
porthamnat"nai. Den fins.k:a1 sjöfolks.s.trej_ken
har
gjort att flero hund'ra ton kaiffe som s.kulle· till Sverige nu har fastni:i1t f Helsingfon..

• Hamnarbe.tarba·sen: De får permittera så

Det är framför allt kaffet från Brasilien som
brukar komma-bl! Sverige via Fin1and. De t ligger
en kaMe'båt i H elsi n gfors sedan den 27 mars med
SOO ton kaffe. D et är Gevalia i Gävle sam äger
lasten.

många de vill

Gevalia tar normalt in sitt kaffe genom Stockholms frihamn. Men där är det totalstopp nu.

- ·Vi !Jer oss ald'rig. Dom får per·
mittera hur många arbetore dom

I ·stället har · Gevalia börjat lasta av i H arnlburg ·
och Rotterdam och sedan ta upp .kaffet med tåg.
l,S milj kilo har f.raLctats den vägen. Till en extra
kostn ad av 800 000 kr.

vrn, söger hamnarbetari>asen Gvn·
nar Nori>erg, 56.
Hamnarbetanui strejkar för att
Jå sluta egna. GYtal. Stf"eiken ör in·
ne på sfo andra vecka.
Positionerna är mer låshl ön någonsin.

Genom konflikterna i S verige 'och Finla nd har
Gevalia under de senaste v eckorn:a fått mycket
små marginaler. I fredags hade ma;;_ kaffe bara for
en timmes produktio n och man trode att förefaget
skulle tvi ngas slå igen tillfälligt.
Då kom en ny leverans i sista minuten.
Reserverna räcker nu för högst ,två dagars produktion.
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På KF är situationen lika allvarlig, även om den
inle •k an betecknas som panikartad. Även KF har
e.n kaffelast liggande i HelS<ingfors.
- Vi får int e in det katfe vi räknat med, men vi
klarar produktionen ebt tag tihl, säger Lars Lundin
på KF.
Löfbergs i Karlstad har kaffe i lager för en
veckas produktion.
En annan vara som det snabbt kan bli brist på är
bananer. På Banankompaniet i Stockholms frihamn
har man bananer så det räcker en vecka .
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Volvojobbare
~ samlar in till
de strejkande·
GÖTEBORG. I Göteborg är de
strejkande hamnarbetarna fulla
av tillförsikt. Uppgifterna om att
Volvo nu tvingas att permitera
6.000 arbetare på grund av
hamnstrejken har inte dämpat
strid_§_viljan hos Hamnarbetarförbundet. Snarare tvärtom .

Gunnar Norberg sitter UJ:l!Pe i sin
villa i Ådalen. Han följer spänt varje
nyhetsutsändning på radio och TV. ,
ökar trycket nu på er och gör det
svårare att agera? ..
- Nej, det är inte på oss trycket
ökar. Det måste vara Transport och
på a rbetsgivarna som hindrar cei från
att sluba egna avtal
Hamnarbetarförbundet bar - i åtJta år
kämpat for si'!l egen avtalsrätt. Många
medlemmar är bered a att göra vad
som 1h elst fö.r att få den . Me inte
·riktigt a a. Med bax:a 32 r:östers majorit<!t ibestutade medlemmarna att ·g å ut
i strej k.
Har du alla dina medlemmar bakom
dig? Tror du inte att en del av dem
föredrar att gå tillbaka till Transport
istället för att strejka?
_ - Nej, vem vill sticka in huvudet i
en sån rävsax. Tror du verkliige.n hederli ga a11betare vil1 gå med d ett sånt
rövargäng? Hasse Ericson som suttit JJå
krogen och supit upp medlemmarnas
pengar är j u kriminell.
Varför strejkar ni?
- Anledningen är att vi krävt vår
avtalsräbt i 8 år nu, meil< ingenting har

\

- Både i går och i dag har vi '
haft besök av Volvoarbetare
som förklarat att de stöder
oss. Flera av d em har också
hämtat
insamlings bössor,
förklarar en nöjd K arl Hall- Hamnarbetarförbundets
Karl
gren hos .Hamnarbetarförbundet.
Hallgren
Under dagen har det inte på , konstaterar K arl Hallförekommit några kontakter gren som i dag slår fast att
mellan S venska Hamnarbe- det är helt uteslutet att
tarförbundet och Transport.
Hamnarbetarförbundet skul- .
- Här i Göteborg är allt le gå tillbaka till Transport
lugnt.
Strejken fortsätter igen.
men ingen skall tro att vi gör
- Det är helt orealistiskt. ·
d et här för ro- skull. Vi är Står det kravet fast så komfaktiskt tvingade att ta den · . mer hamnarna att få .stänga
här konflikten och flera av för gott.
våra medlemmar går nu .
I Göteborgs hamn slåss
strejkpass på 10-12 timmar ! hamnarbetarna för att få en
om dygnet, berättar K arl " rimlig" lönehöjning. För
Hallgren och slår fast att det närvarande har hamnarbeviktigaste kravet är förhand - tarna en månadslön på cirka
tingsrätten.
5.490 kr - en lön som i många
- Vi måste få rätt att teckna fall också är en så kallad
egna avtal. Vårt_Iönekrav på slutlör. .
en ökning av 10 kr i timmen
- Våra tjänstemän i Götekommer i andra hand. Och borgs hamn har exempelvis
,märk väl så är det ett gam- en begynnelselön på 6.500
malt utgångsbud som vi · kr. Alltså en tusenlapp mera.
förde fram redan i novem- Vi har just en f d medlem
ber.
/
som gått över på tjänsteman- Ingen vettig människa tror nasidan. Men vi menar inte
väl i dag att vi verkligen att tjänstemännen har för
skulle få igenom kravet p å 10 hög lön - det är vi hamnarbekr. Budet är alltså ett för- tare som har för låg , konstahandlingsbud som vi tyvärr terar Karl Hallgren.
inte fått något som helst sv.,_r
Olle Jonson
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h änt.
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Vilka är era viktigaste krav?
- För det första mäste vi ha en lön
som en a rbebare klarar sig tpå. I dag
har en hamnarbetare 5 200 kronor i
månaden. Vem som helst kan ju räkna
ut hur 1-ite det bhr kvar efte r s katt att
betala hyra och mat för.
- Det finns inga andra bamnarbetare i världen som har så dålJig't betalt
som dom svenska. Inte e ns i u-länderoo.

SÄKERHETEN
AR VIKTIGAST
- Ett annat vildigt krav är säkerheten i sxbetet. Vissa fartyg är ju rena
gaskamrarna. Lasten ligger 1 aktern
ooh sedan står :truckarna och sprutar
avgaser där arbetarna jobibar. Hamnarbetarna måste ha inflytande när det
gäl ler fa!'ltygskonstruktioner.
- Jag har själv drivit den här trågan sen< 1967 men ingenting har hänt.
Y.i bar satt upp 24 andra vtktiga punkter men inte .fått igenom en enda.
Bur länge räcker Bamnarbetarlörbundets SU-ejkpengar?
- Tillräcklig<t länge.
Vilket blir ert nästa steg?
- Det vet jag inte. Först ska dom
där kr1minella typerna på Transport
inför rätta. Sen får vi se. Ett tag
trodde vi det fanns en möjlighet till en
liten öppning, men det vaJ' ju rena
falskspelet.
Du låter väldigt bitter och besviken. Bur ser du på framtiden?
- Jag är besviken på att ha att göra·
med såna. där människor. Men jag är
mycket optimistisk' in!ör framtiden. Vi
vet vår riibt och den slås vi tör. Det
spelar irigen roll hur många arbetare
som permitteras.
- Va har stort internationellt stöd.
Det är idag vida känt hur illa man
behandla r en del av de svenska aroe'-
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tarna. -

Varje dag strqmmar det in stMdstelegram oo'h e!konomiska bidrag till Hamnnarbetarförbundets .h ögkvarter i Örnsköldsvik.
I går inledde spanska hamnarbetare
på Kanarieöarna en sympatiåtgärd och
blockerade all lbunkring av olja ombord på svenska farty g.

Malou von Sivers

• Gunnar Norberg, 56, IHrs för 2 400 liamnarbetare: - Gå tillbah t-ill Transport

i stället för att strejlra?· Nej, lteflerllga arbet•re vill. inte gå med i ett sånt rövargäng. Vi fortsätter lrampe-n för vår avta/srätt.

AFTONBLADET FÖRKLARAR
Svenska Hamnarbetareförbun·
det organiserar idag 85 pro·
cent av a-llG hamnarbetare och
har 2 400 medlenw111W.
Förbundet bildades i ma:rs
1971 sedan ~re i
Norrland uteslutits ur li'ClllS·
porta rbetareföriiundet.
Den viktigaste stridsfrågan,
genom irreft, har varit rätten
tiH att stuta egno avtctl.
-

Före detto tronsportboseti
Hasse_Ed_cson har flera gånger
inbjudit Hamncrrbetareförbundet till diskussioner om sammanslagning. Men diskussio·
nema ltaT strm1dat då Hamn·
arbetGma vägrat gå med på
Transports viUkor.
1978 lömnade förbundet So· ..,,
cialdemoknmska partiet och
kollektivanslutn.iniren.

• Transport: - Ingen extra kongress
Det blir ingen extra kongress i - så redan beslutat att rapporten inte
föranleder någon extra kongress.

Transportarbetareförbundet.
Förbundets

egen

undersöknings·

kommission riktar så allvarliga an·
klagelsier mot förre förbundsordf'O,
rand.en Hans Ericson att det ändå
Inte går att återupprätta hans heder.
Därför anser Transports förbundsstyre~ att det är onödigt med en
extn. kongress.

I morgon samlas Transports förbundsråd i Stockholm för att ta del
av undersökningskommissione>S rapport. Men förbundsstyrelsen bar allt-

.F örbundsrådet ska också behandla
revisorernas ra:pport om . att inte beviilja !örbund.sstyrelsen ansvarsfrihet.
Någon n~ styrelse kan .dock inte
väljas förrän på nästa ordinarie
Transportkongress som är 1982.
Dessutom ska förbundsrådet behandJ!a verksamhetsberättelsen för
1979 och utse ett nytt verkställande
utskott.
På !örslag till ny förbundsledning
är, som Aftonbladet tidigare redovisat, Bertil Gustafsson som ordförande, Hans Wa'hlström som andre ord!örande och Johnny Grörubel'g som
tredje VU-led a mot.

