
Forslag til plattform fo·r SStreike$tøttekomi teen. (s;_s f ) 

1) Formål ~ Arbeiderkl~ssen er i dag oppsplitta politisk 9 ideologisk og or

ganisatorisk. Kampkrafta hos streikende arbeidere vil derfor avhenge av om de 

greier å mots tå alle forsøk på å isolere og splitte dem. I denne sammenhengen 

vil politisk og økonomisk støtte og solidaritet ha stor betydning. 

2) Kapitalismens utvikling.Den kapitalistiske økonomi er motsigelsesfull og 

medfører med nødvendighet periodisk tilbakevendende kriser som bl.a. gir seg 

utslag i arbeidsløshet , permitteringer og konkurser. De titalls millioner som 

er kastet ut i arbeidsledighet i Vest ~ Europa , USA 9 Canada og Japan i løpet 

de siste å rene stå r i grell kontrast til myten om den krisefrie kapitalis~e. 

Borgerskapet satser alt på å f å den norske arbeiderklassen til å subsidiere 

den krisa vi nå er oppe i. Gjennom argumenter som at 11 vi er alle i samme båt11 

og at "vi må i fellesskap komme oss ut av vå r krise11 
, har_~pitalkreftene for

søkt å f å arbeiderne til å stille lavest mulig l ønnskrav for å styrke norsk 
./ 

~ / 

konkurranseevne , som det .heter på deres språk. Slike talemå ter forsøker å dek

ke over det faktum at arbeiderklassen stå r i et grunnleggende motsetningsfor

hold til , og undertrykkes og utbyttes av kapitalen. Arbeiderklassen må ivare

ta sine umiddelbare interesser uten å ta hensyn til konjunktursvingningene. 

Å ruste kapitalen , kan bare bety å avruste arbeiderklassen. 

Det norske samfunnet ~~står av tre klasser ~ borgerskap , små borger

skap og proletariat. Arbeiderklassen er den eneste klassen som i kraft av sin 

stilling i produksjonen som eiendomsløs og utbyttet , kan styrte kapitalismen 

og bygge opp et sosialistisk samfunn. Et nødvendig , men langt fra tilstrekke

lig ledd i denne kampen for omstyrtinga av kapitalismen , er arbeiderklassens 

økonomiske kamp. Nå r arbeidere stiller økonomiske krav , retter de seg i første 

omgang mo y den 11 egne il kapitalisten. Samtidig er slike krav imidlertid en trussel 

mot hele kapitalistklassen fordi de truer den almene profittraten. En vellykket 

økonomisk kamp fra en gruppe arbeidere vil o9s å styrke kampviljen i andre del

er av klassen. Derfor vil en streikeaksjon hurtig konfronteres med det borger

lige statsapparat i form av voldgift og Arbeidsrett. 

Sosialdemokratiet , i f ørste rekke representert ved DNA , må ses på 

som arbeiderklassens forsøk på å ivareta sine interesser innafor kapitalismen. 

Fagbevegelsens rolle i en slik politikk blir en perspektivløs , rent økonomisk 

politikk. All e fors øk på å innsnevre arbeiderklassens interesser til en ute-

lukkende økonomistisk kamp for en "større del av kaka11 
' vil uvegerlig før e til 

svinebinding og integrering av klassen på kapitalens premisser. Denne korpora

sjonsprosessen , ledet av DNA som ~tatsbærende parti i etterkrigstida , er 

langt framskreden i Norge. Fra Hovedavtalen til nKleppepakkeii og Skånlandsut

valg gå r det en rød trå d. Formålet mEld disse u traktatene" er å inkorporere og 

institusjonalisere klassesamarbeidet gjennom å trekke arbeidernes organisasjo-
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ner inn i selve det kapital..isti.ske/ s.ta;t.sapparatet for å gi kapitalen en direk

te samordning av økono~ etter D.ens behow. Lønnsdempende til tak' gjennom 

statlige organer skal sikre kap.i.t<D-istens profitt. For arbeiderklassen resul

terer dette i at den er i ferd med å miste sein siste rest av legal streikerett. 

Derfor må arbeiderklassens vikt.4)ste umiddelbare oppgave bli å reise seg til 

kamp mot Sk ånlandsutvalgets innstilling og alle fors øk på å smugle denne inn 

bakveien i form av samordning og pakkeløsning i kommende tariffoppgj ør.Kombi

oppQJ Ør forsterker korporasjonstendensene og medfører i siste instans at en

hver bruk av streikevåpnet blir ulovlig og kriminalisert. (Jfr. J ø tul , Linje

gods , stuerstreiken på Herøya osv.) Samordning betyr knebling av grunnplanet. 

Forbundsvise oppgjør garanterer ingenting , men vil lettearbeidernes sjølsten-

dige kamp. 

Som ledd i forsøket på å avlede opposisjonen i fagbevegelsen fra 

arbeiderklassens fiende , kapitalen og kombioppgj øret 9 har borgerskapet og 

sosialdemokratiet bevisst spilt på fordommer og opportunistiske strømninger 

blant arbeiderne. Streikekamper stemples f.eks. som infiltrert og ledet av 
l • 11 venstre- ekstremister. Selv om slik splitt- og - hersk taktikk skulle vise seg 

å f å midlertidLg gjennomslagskraft , må vi sette all vår teoretiske og prak

tiske kraft inn på å vise at det er kapitalen og dens apparat , og ingen annen 

som er arbeiderklassens fiende. 

3) Arbeiderklassens faglige k a~p.I det daglige arbeidet i fagforeningene må 

det viktigste være å forhindre denne opp s plittinga og isoleringa av klassen 9 

og styrke den umiddelbare kampen gjennom den sjolstendige organiseringa av 

arbeiderklassen. Det blir viktig å framheve det allmene 9 klassemessige inn

hold i de enkelte streiker og aksjoner. Forståe lsen av klasseinnholdet i krav

ene ,vil øk e solidariteten fra andre grupper arbeidere. Dette må også bli et 

særs viktig trekk ved streikestøttearbeidet• Samtidig vil den økonomiske 

streikeka~pen i dag 9 på grunn av streikerettens stadig svakere stilling 9 i kke 

kunne gjennomføres vellykket uten dyptgripende pol i tiske __ !I~L~deologisk....§l_ av~l_Q r~ 

inger. Arbeidere i streik vil umiddelbart møte trusselen om voldgift og ar

beidsrett. Den borgerlige legaliteten avslører seg nettopp som den he rskende 

klasses redskap for fortaatt utbytting og undertrykking av arbeiderklassen~ 

I forhold til tidligere streiker - som Sauda 9 Norgas ~g Sporveien 1970 -

vist ~ Jo mer den neglisjeres • desto ufarligere er den! Sauda - arbeiderne sa p 

på forhånd fra om at de ville gi blaffen i Arbeidsrettens dom 9 og noen slik 

dom ble derfor i kke felt. Norgas- og Sporveisarbeiderne ble dømt, men negli

sjerte dommen 9 som de rfor ble et dødt og maktesl øs t papir ved tak . De kamp~ 

former som arbeiderklassen vil være tvunge t til å ta i bruk for å forsvare si

ne øko nomis ke interesse r 9 vil s å ledes også kunne peke framover. Ne ttopp ved 

å sette sin lit til egne krefter 9 velge sin egen streikeledelse 9 organisere 

dugnadsarbeid og drive utadretta politiske aksjoner dannes konturene av den 
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stat som arbeiderne sløl vil opprette for 5 bygge sosialismen og forberede det 

klasseløse samfunn. Her ligger muligheten for å forene og politisere den rent 

økonomiske kampen med kampen for sosialismen. 
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4. STREI KESTØTTEARBEID OG ARBEIDER:llASSENS .ALL:!:ERTE . 

ERFARI NGER FRA DE SISTE ÅRS S~REIKEKAMPER VISER AT ET VEL
ORGANI SERT OG STERKT STØTTE- O'G . SOLTDARITETSARBEJD. ER AVGJØRENDE . 

FOR DE STREIKENDES, KAJ\TPKRAFT • . Fbr å .. lykkes må arbeide~klas$en . . 
skaffe seg f orbundsfeller 'der .det er· gr~i;~ i~~ det • .A llme~t 
kan vi si at et slikt grunnlag finnes blandt de arbeidende mas s ene 

.· l .-

i mellomlag og småborgerskap. Disse klasser / lag inntar forskjellig 

forhold til de to hovedklass er,og deres livssituasj on og interes ser 

berøres på ulike måter etter hvert som kapitalismen utvikler seg . 
Den f or andringen av livs- og arbeidssituasjon som utviklinga av 
kapitalismen stadig påfører dis se gruppene,fører ofte til en 

politisering av dem som ikke n ødvendigvis faller s ammen med 
arbeiderklass ens interesser. Vi tenker her f ør s t og fremst på 
studenter,småbønd er og fiskere. Når slike grupper går til kamp 
og stiller krav, må disse kravene a lltid vurd er es i lys av arbeider
klassens interesser og kamp. Støttearbeidet f or disse gruppene 
kan dermed ikke bindes i almenn paroleform, men må i hvert tilfelle 
grunnes utfra konkrete analyser av de f aktiske aksj oner og krav 
slik at deres politiske karakt er og funksj on kan bli klarlagt. 
Det kan ogs å bli nødvendig å gi betinge.t støtt e , dvs. å støtte 
visse av kravene og visse initativ s om har en ~lar progr es s iv fifi
r etning . En konkret analys e vil selvsagt ogs å mått e f or et a s av krav 
fra . grupper innen arbeiderklassen, de t eks ist erer inge~ met afysisk 
garanti for at arbeidere vil handle i s amsvar med arbeiderklas s ens 

; ,objektive i n t er esser. 
Som student er står vi ikke i no e umi ddel bart f or hold t i l 

produksj onen. Vi er en del av mellomlagene. Ulik klassebakgrunn 
og ulike perspektiver på frruntidig klass etilhørighet møt es i 

studentmassen. Det er derfor en illusj on å tro a t student er som 
gruppe, ut fra sin obj ektive stilling i s amfunnet ,skulle ha 
sammenfallende i nteress er med arbeider kl assen. De t er viktig å 

slå fast at s tud enters (og andre klass ers og lags) enhet med 
arbeiderklassen , bare kan bygges på politisk grunnlag ,som i nne
bærer at den enkelte s tud ent ut fra overbevisning mg i praksis 
inntar arbeiderklassens standpQ~kt. 
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Det er s åledes svært viktig å være klar over grunnlaget, 
begremsningene og perspektivene for det streikestøttearbeidet 
som reises med basis utenfor arbeiderklassen. Med det forholdsvis 

lave nivået klassekampen befinner seg på i dag, er den ledende 
krafta i ethvert streikestøttearbeid, arbeiderklassen sjøl, bare 
i utilstrekkelKg grad i stand til å mobilisere den støtte og 

solidaritet som er påkrevet for at streikekamper skal føres 

fram til seier. Studentbevegelsens historie har vist hvor viktig 
det er å motarbeide enhver tendens til at en ut fra vår stilling 

som elever' / studenter Elefinerer og trekker opp linjer for hva 

som er arbeiderklassens interesser og oppgaver. En forveksling 
av studentpolitikk med arbeiderklassens politikk,vil bare føre 
til at vi undergraver muligheten for enhet .med arbeiderklassen. 

Streikestøttearbeidet utenfor arbeiderklassen kan aldri ha 
samme ~~lt[j~ .~01 ; ,~'"'j_~;e~~~· 'lcJ;r~sen selv. Bare bevisst arbeid 

for enhet og solidaritet innenfor arbei~erklassen kan føre til 
varige seire og bringe kampen · framover .• Dette må være perspek
tivet på vårt støttearbeid. 

Konkret vil dette bl.a. bety at vi tar hensyn til og forsøker 
å minimalisere mulighetene for at borgerskap og dets allierte, 

skal · · kunne hetse mot streikende arbeidere ford:i,. de er 

"kontrollert av fermmedelement i form av støttekomiteer utenfra 
og slik forhindre støtte fra andre grupper av arbeiderklassen. 

" . . , 
Komiteens oppgave ved siden av å · .: _,._. informere om, og dr i ve 

økonomisk støtte til arbeidere i streik,- blir å fungere politiserende 
gjennom å utvikle forståelse for arbeiderklassens kamp mot 

kap i talen og for sosialisE1en på uni v:ersi tet et. For å trekke 
flest mulig aktivister med i arbeidet organiseres komiteen som 

en front• · Med en slik organisasjonsform, der forskjellige 
politiske grupperinger vil være representert, er det helt 

avgjørende at alle politiske spørsmål og motsetninger diskuteres 
åpent, og at en er villig til å inngå kompromisser innen · 
rimållighetens grense. Den politiske plattformen for SSF er 

derfor et minimUBsgrunnlag. Fronten favner aktivister fra ulike 
sosialistiske grupper~nger og uavhengige sosialister. Den støtte 
vi gir må være en enhet av økonomisk og politisk støtte. 
Spesielt i en tid med pppsving i streikekamper ,er dette viktig. 

I en situasjon med flere streiker samtidig,kan det bli snakk om 
å vurdere til hvilke streiker støtten sl$:al grioriteres • . ·· · ' 
Dette forutsetter a~ medlemmene i fronten arbeider ut fra en klar 

politisk forståelse etablert gjennom demokratiske diskusjoner. 
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