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Støtt streiken
•

I

V-Tyskland

De tyske jern og metallar.:
beiderne er nå midt oppe i en
av de viktigste streikekampene på mange år i Europa,
.under parolene kortere ar·
beidstid - full lønnskampen·
sasjon - lavere arbeids·
løshet.
I en reportasje i dagsrevyen 19. mai ba en av
streikelederne som var intervjuet om støtte fra den
norske arbeiderklassen.
Mange i den norske fagbevegelsen og i den norske
arbeiderbevegelsen har stilt
seg sjøl p å sidelinja av denne
streiken ved å avvise at
kampen for kortere arbeidstid er riktig strategi eller vil
ha noen innflytelse på arbeidsløsheten.
Nå har altså jern og metallareiderne i Europa mest
framskredne kapitalistiske

land reist denne saken i sin
fulle.bredde. De har for første gang reist en strategi i
kampen mot arbeidsløsheten
som forener alle grupper i
den tyske arbeiderklassen,
enten det er snakk om arbeidere med ullke nasjonal bakgrunn, unge eller gamle,
mannllge eller kvinnlige arbeidere.
Vi i provinsen Norge har
mye å lære av hvordan debatten i Tyskland har utvikla
seg fra splittelsesframstøt
av typen « .. . ut med tyrkerne» eller « .. . kvinn.ene tilbake til hjemmet» eller «stu
vekk gamlingene» fram til
den samlende s trategien
som kommer til uttrykk nå.
Men hva gjør vi i Norge?
Støtter vi de tyske arbeiderne? Hva gjør ledelsen i
NJ&MF? Hva gjør de mange

aktive jern og metallklubbene? Hva gjør AKPs faglige
tillitsmenn?
Det er absolutt grunn til å
stille disse spørsmåla nå.
Det er akkurat nå det er nødvendig med støtte. Vi har
dessverre den erfaringen at
ledelsen i fagbevegelsen
ikke foretar seg noe før det
er blitt nødvendig på grunn
av press fra golvet. Hvem
skal skape det presset?
Jeg har to konkrete spørsmål til AKPs faglige leder
Arne Lauritzen: 1. Hva har
AKP tenkt å gjøre for å reise
støtta til de tyske arbeiderne
i fagbevegelsen? 2. Hva har
AKP tenkt å gjøre for å reise
den kampen de tyske arbeiderne fører i Norge.
Lars Borgersrud

Vi i provinsen Norge har mye å lære av streiken for 35-timersuke i
Tyskland, mener i nnsenderen og etterlyser initiativ fra AKP(m·l).
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