
Ett år er gått siden den permanente streikestøttekomiteen i Tromsø 

blei d.anna. Det h ar vært e t år med me-nge og store streikelw.mper. 

Stroikestøttekomiteen har gått i spissen for å drive fram støtte

arbeidet for for disse kænpene. J øtularbe iderne kunne gf\ ut i streik 

i forvissning om at de ville få stor støtte. De op•jsmnmerte det slik 

s einere: "Vi hadde a ldri vunnet en s å stor seier uten den kraftige 

s olidaritetsbevegelsen til støtte for vår kamp ." 

Den per ma.nente streikestøtteorganiseringa har gitt arbe idere som går 

ut i kamp ei visshet om at de vil få stor støtte til den kænpen de 

fører, på deres e gne pre~isser. Btreikestøttekomiteene har også lagt 

~;runnlaget for at fleire kamper som pågår ~ amtidig k&J. bli støtta. 

Kampfondet og styrken som ligger i det må ne'imes særs!dl t. Arbeidere 

i kBJilp har f utt økonomisk støtte fra første streikedag . 
' 

Den korte historia til d.e permanente streikes t øt tekomit8ene viser at 

karapkrafta i arbeiderklassen på denne r:1åten er styr ka ! Dette er styrke 

- Qet viktigste ved arbeidet vårt. 

Dcmne 2-rsbere tninga skal ikke være ei oppregning av alt det støtte

arbeidet vi har dre vet - det ville blitt e i lita bok. Årsberetninga 

og diskusjonene av den blant m8dlemmene skal f ørst og fre r:1st bidra 

t il å drive s t øtt earbe i det fræaover - til å f å det opp på et høyere 

nivå både når det gjelder omfar1get av den politiske og økonomiske 

støtta vi yter og antall aktivister som deltar i støttearbeidet .. 

Vi skal derfor her bare peke på viktige negative og pos itive lær

domwer som vi har høstet i arbeidet. 

På tre omr åder er der viktige lærdommer å hente ved å stille spørs-

mål ene : Hva er vi organis ert for ? Hvem henter vi støtte fra ? 

Hvordan drive r vi fram støttearbe idet ? 

ta opp under de tre punkter som følger. 

9rgruLisasjon og l ed e lse. 

Di sse spørsmå l ene vil vi 

De t sentrale styret har leda streikestøtteko2itoen siden stiftelses

mø tet 8. oktober i fjor. Det har blitt supplert på medlemsmøter i l øpe 

av perioden. Styrken til styret har vært hardt arbeid, at det har gått 

i spissGn for å b~gge lokalkomiteer og kampfond og evna å lede på en 

slik måte a t streikestøttearbeidet her i byen er på et h øyere nivå 

enn før. Vi har et karilpfond .som har betalt ut fl erfold i ge tusen 

kroner til kamper, det e r flere som driver med streikestøttearbeid sor:_ 

en per ma.11.ent oppgave noe sor;J. gir kontimil.itet i arbe idet. Det er 

mulig å støtte flere streiker som påe;år samtidig og nye streiker får 

r ask støtte ~ :Oen politks <..: forståe lsen for viktigheten av støttearbeid 

er økt. 
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Styrets ledelse har vært omfattende på den måten at det sjøl har 

vært l edelse - politisk og praktisk - i alt støttearbeid. Det e r 

.styret som har funnc::t ut hvem som skal stø ttes til enhver tid, hvor

dan de skal støttes og hvor støtten skal hentes fra. 

Hovedsvakeheten til styret har vært e i kraftig utvikling av byrå

kratisk arbeidsstil. Kontakten mc:: llom styre t og lokalkomiteene har 

foregått på kontaktmøter og i kontortid. Disse har til dels vært 

preget av beskjedgivning og utdeling av skriv i stedet for å være 

fylt med politisk diskusjon som km1ne vikke politisk mobiliserende 

og skape bevegelse. Tekniske oppgaver og økonomiske målset tinger 

har blitt fordelt til lokalkomiteono . Styrot har mekanisk overført 

rutiner fr2. s t øtt earbeidot for en streik til s t øtte arbeidet til en 

annen. Overføringa av me todene for de t vellykka s t øttearbeidet for 

J øtulstreiken til støttearbc:: ide t for Linj egodsstroiken ga ikke gode 

result at e r fordi styret mangl e t en skikkelig analyse av situasjonen 

i og rundt s t r2 iken samt av s ituasjonen i streikestøttekomiteen. 

På denne måt en or streikestøttekomiteen f or tida ( begynnelsen av 

s upt ember) en l edelse med lokal k omiteone som f otsoldat er. Hosultatet 

av dette synet på l ede lse av strekestøttearbe ide t har f ørt t~l 

stagnasjon av kampfonde t fra 1. til 2 . kvartal, at det er f å f olk på 

k ampfondet og at mange av lokalkomiteene er papiror~,_; anisasjoner. 

Vi tror ikk; de t er g jort med e t slag å stå fr am som en strek og 

bre i komite, det ville være ønsketenkning. Men vi r::1å stille oss ei 

vikt i g oppgave for å n å dette mål e t: Det er å drive frmn mange nye 

aktivister; Lokalkomitoene med den største livskrafta må gå foran 

i dette arbeidet. Vi må bruke mo toden med å styrke det bes te for å 

trekke de t andre etter. Lokalkoni te ene må få s t ørre ansvar og :)ppgav~.:::' 

som de kan l øse på en s j ølstendig måte s lik at de kan utvikle et 

0ge t initiativ i støtte arbeidet. Styret må være politisk loe~ ende i 

de tte arbeidet, men det skal i kke bes t emme og g jøre alt al e ine l enger. 

Hva er en streikes t øtte aktivist ? Det er en som på e t eller arille t nivt 

er me d på å drive st øttearbe id, som samler inn penger og underskrifter 

de l er ut l øpesedler og anne t mat eriale, en som er politisk mobilisert 

på å støtte en kamp og som sj øl mobilie r e r andre til det sat-nme. 

De t må bli e i hovedoppgave i arbeidet vårt å f å folk som støtter en 

kamp, sOill skriver s eg på lister eller gir anna støtte, til s j øl å 

drive s t øttearbeid. Dette har vi vedtatt i plattforma vår. 

På denne måten kan vi r e ise en stre ikes t øttebevegel se på de enkelte 

kampsakene, og det or de t vi skal, ikke bare s amle s t øtte på lister 

og dele ut løpes edl er. 

Btøttearbeidet i Forvernsent ersaka ga oss e i god erfaring . Styre ts 

viktigs te oppgave var å få med folk i samme yrkesgruppe mod i støtte

arbe i det, også i l edelsen av det. Vi fikk entus i as t er for s aka , også 

utenfor SSK,til sj øl å drive s t øttearbe id. 
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OPFSLUTNI NG OG l'WBILIBERING. 

I Jøtulstreiken samla vi inn mye penger på ukelister - i Linjegods

streiken s amla vi inn lite penger på lister. Dette er et mål på 

oppslutninga. Spørsmålet om hvordan vi uobiliserer våre egne 

rekker er sentralt. I Linjegodsstreiken var det få lli~tivister son 

gikk ut med lister, Knmpfondet sikra økonomien for de streikende her 

fra Tromsø. Styrets "mobilise r ing" av aktivistene besto i å overføre 

metoden ned uke lister på rutineoessig vis fra den ene kampen til den 

andre. Hovedsa1cen i støtte arbeidet ble byråkratisk arbeid og tenkning 

av typen; "sparke det i gang om i g jen". Dette er et uttrykk for at 

styret ikke først og frams t vurderte streikestøttearbeidet politisk 

ut fra spørsmålet om hva som best tjente de som var i kamp. Styret ___.. 

hadde heiler ikke godt nok kjennskap til s:Ltua.sjonen i komiteen slik 

at det kunne ta opp de problemene aktivistene møtte i arbeidet og være 

ledende i å løse dem . Vi må tenke på hva slags bevegelse vi 

må skape i st øtte arbe idet, hvilke samfunnsklasser, lag e ller yrke det 

er viktig å hente støtte fra. Å spre ukelister rundt i lokalkomiteene 

er i seg sj øl ingen metode til å reise en streikestøttebevegelse. 

Det er innrettinga, forst åe lsen av hva soE1 r1å gjøres som vi må 

r:1obilisere aktivistene på. Plattforma slår fast at vi f ørst og 

framst s kal arbeide for støtte til arbe iderklassens kaE1per. Vi veit 

at streikende arbeidere ikke kan seire uten brei støtte i mlassen. 

J øtularbe iderne kon lan.gt i slik støtte og seiret. 

I støttearbeidet til onhver kamp må vi spørre om hva slags støtte 

arbeidere i kamp trenger. De t r enger s t øtte fra arbeidsplassene, de 

trenger at saka deres diskuteres der og a t det reises en streike

støttebevegelse der. For oss betyr det at det f ørst og framst er 

her støtte- og soliclaritetsarbeidet må drives. Det er rett å samle 

underskrifter og penger til streikende arbeidere på arbeidsplassene. 

Slik reises en streikestøttebevege lse som kraftig styrker de som er 

i kamp. Det er derfor DNA/LO-ledelsen bek,iemper oss av alle krefter. 

Vi har gode erfaringer fra arbeidet vårt som viser vei. En av de 

oppsagte på Tiger var på en stor arbeidsplass her i byen, de fikk 

støtteutta.lels e fra ei f agforening og de fikk underskrifter på flere 

arbeidsplasser. Dette er grunnlaget for å utvikle en breiere st øtte

bevege lse for rrigerjentene. Vi har svært gode erfaringer med store 

åpne møter hvor arbe idere soo sj øl er i kar:1p deltar. Vi hadde dette 

med ei Tigerjente, og i stottea.rbeidet for Hammerverkarbeid.erne har 

vi hatt store åpne møter SOli1 har mobilisert mange folk til å støtte 

dem, og det har blitt s amla inn mye penger på raøtene. 300 del tok i 
vår deuonstarsjon mot kl a ssedommen. Ei fagforening hadde politisk 

proteststreik mo t dommen, noe som var e t resultat av vår e aktivisters ;e, 

arbeid i denne foreninga. Vi har a.rnangert møter mellom Hm.Jmerverk

arbeiderne og f aglige tillitsmenn, bl.a. med oamorgstyret, og de har 
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vært på arbe idsplasser og holdt ape ller. Det har også blitt samla 

inn svært mye penger til HV-arbeiderne på lister. Nå har de igjen 

stort behov for pengestøtte. Støttevedtaket på Samorgs mø te 30/8 

og 0amorgstyrets tilslutning til dette 2. sept, som flere fagforeninge 

har sluttet seg til siden, betyr et g jennombrudd for støttearbeidet 

i fagbevegelsen i Tro~s o . Dette hadde ikke vært mulig uten vårt 

je~1e og omfattende arbeid over lengre tid. 

:eR OP AG ANDAARBEIDET • 

Plattforma stiller oppgava med å propagandere de krava som arbeidere 

i kamp r e iser og om å spre opplysning om kaopene. Vi har spredt 

Dye l øp esedler og vi har laga avisa "Solidaritet" som reiser mange 

saker. Dette er bra sider ved arbeidet. }, dele ut l øpe sedler og å 

selge 11Solidaritet'' har vært sentrale oppgaver for lokalkomiteene. 

En sak er i midlertid klar: Spredninga av den skriftlige propagandaen 

står ihlce i forhold til den virkelige bevegelsen i støttearbeidet. 

Vi har sterkt underve.rdert den rolle som den eklete aktivist kan og 

må spille i st øttearbeidet - vi har undervurdert de n muntlige pro

pagandaens rmlle både innad i komiteen og uttad. Aktivistene har 

fungert som utdelere, noe so~ ikke e r nok for å skape en støtte

bevegelse. Det trengs folk for å overbevise folk om n ødvendigheten 

av å støtte ei sak, om sjøl å drive støttearbeid. Vi har i alt for 

stor gr ad sett løpesedlene som viktige i seg sjøl. 

Vi må videre reise spørsmålet om innrettinga av propagandaen er 

riktig. Bruker vi den på riktig n1åte ? Aktivistene kan reise en 

streikestøttebevegelse - liten eller stor - med propagandaen som 

redskap ! Det er å skape illusjoner og å innbille oss sj øl at vi 

driver e t strå l ende arbeid bare fordi vi deler ut mye skriftlig 

propaganda. Retninga på propagandaen må være slik at vi kan 

oppsummere betydninga av den. Derfor må aktivistene r e ise dikkusjon 

med utganr:sspunkt i propagandaen, på arbeidsplassene sine. 

Stansbevege lsen vår er en bra ting. Men utviklinga av standsarbeidet 

er prega av rutiner og utdeling av l øpesedler. Stands gir oss anled

ning til å snakke med folk, overbevise folk med propagandaen som 

r edskap. Dette må g jenreise s som standsbeve gelsens viktigste opp-

gave. Mindre papir~ mer diskusjon. Alle llictivistene i streike-

støttekm1iteen må ved alle kamper være med på å diskutere hvem som 

skal ha propagandaen, hva den skal inneholde og hvordru1 aktivistene 

skal bruke den for å reise en bevegelse på støtte til d e kravene 

som arbeidere i kamp stiller. 
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Konklusjoner. 

~~tableringa av den permanente streilæ s t ottekor.1iteen i Tromsø har 

be t ydd et skritt framove r for streikestøttearbeidet.-

Det har blitt gitt mye stotte til rHmge store og små kar.J.per og 

støtta har kunne komoe raskt t akke t være Kar:1pfondet vårt og den 

permanente orgm1 i seringa. 

Hovedsvakhe t en ved komiteens arbe id har vært a t komiteen i kke har 

utvikle t og trukket til s eg nok nye s tre ikes t øtteaktivister slik 

at arbe i de t stadig kan øke i om~ ang og lcvali tet. Sterke byråkrat

iske trekk ved styrets arbe id har vært den vik tigste års aken til 

dette. 

Nøkkelen til fr angang for s treikestøtt earbe idet i Tromsø ligger 

i politisk o obilisering av medlemmene i k omiteen og folk uten

for til s t øtte for stre ikek&'Tipene og e i storkere innretting av 

arbeidet på arbeic-:.e rklassen enn det har vært til nå . 

SpørsDål til di skusjon on beretninga: 

1._~r du ,,mi g m;,; d de t sor.1 står i ber e tninga, spesielt de t s om st år 

i konklusjonen ? 

2 . Har den k l asseme ssige i nnr et tinga av arbo i c1ct vårt vært 

riktig ? 

3. Hvordan skal vi s t yrke i nnrettinga av arbe ide t på ar beider-

kl ussen ? 

4. æHva hindrer oss i å trekke fl er e folk med i komiteens arbeid ? 

5. Hvilke fe il har dere gijort i arbeidet i deres lokalkooito ? 

6. Er de t mulig å styrke Kampfondet ? Hvordan ? 

Styret be r on a t komiteene d i s kuterer beretning a f ør årsmø tet 

SOD skal være i l øpe t av oktober (nær me r e dato s e i nere). Vurder 

de prinsipper for arbeid som den i nneholder i forhold til de t 

arbe i det dere dri vor fram til årsr:w t et. De t er E1egot mulig o.t 

der e ogs å k an diskutere andre spør soål enn de 6 som står oven

for. 

Styre t 
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