
En kalkun til JUi 
SHEFFIELD (Klasse
kampen): Kampanja 
for å få de streikende 
gruvearbeidarane til
bake på jobb ser ut til å 
ha brutt sammen. Talla 
på folk som nå gir e tte r 
for presset og vender til
bake på jobb er svært 
s m å . Hovedsaken for de 
s treikende nå e r å over
leve jula. Gruve arbei
derforbundet ha r satt 
igang innsamling for at 
hver streikende familie 
s kal få e n kalkun til jul. 

Av LARS BORGERSRUD 

Det nasjonale kullselska
pet hadde store forventnin
ger til denne kampanja, og 
lovte ut store summer i bo
nus til streiketrøtte gruve
arbeidere. Helt opp til 
15000 pund skulle være be-

lønninga for å gi opp strei
ken . Tilbudet var svært fri
stende for mange som var 
skinnblakke etter åtte m å
neder i streik. 

Tilbudet ble fulgt opp 
med tallkampanje i avise
ne, som skulle gi inntrykk 
av at det bare var et tids
spørsmå l før s treiken klap
pa sammen. 

Men det Kullselskapet 
håpa skulle bli ei flodbøl~e 
er nå redusert til en liten 
k rusnin g på overflata. 
Fremdeles er 130000 gruve
arbeidere i streik . Kullsel
skapet hadde satt seg svært 
offensive målsettinger for 
hvor mange de skulle få til
bake p å jobb. De har ikke 
kommet i nærheten av dis
se m å lsettingene. 

Mer politi 
Dermed er hovedtaktikken 
igjen å satse på m est mulig 

politi. Ved ei gruve i Shef
fiels ble det for eksempel 
på torsdag satt inn åtte 
b usser med politifolk mot 
seks streikevakter ved ei 
gruve. Streiken har kosta 
kommunestyret i Sheffield 
20 millioner pund i over
tidsbetaling til politiet. 

Nei til 
forhandlinger 
Englands LO, TUC, kom 
denne uka med et forhand
lingsutspill overfor gruve
arbeiderne og kullselska
pet. LOs holdning til gruve
streiken har vært mildt 
sagt lunken, og forhand
lingsutspillet ble tatt over 
hodet på gruvearbeiderfor
bundet. De sa seg likevel 
villige til forhandlinger, 
men kullselskapet sa nei. 
Deres linje er fremdeles å 
sulte gruvearbeiderne i 
kne. 

En kalkun til jul 
Etter at «tilbake på 
jobb»-kampanja nå er 
brutr sammen, er det lite 
som tyder på at streiken vil 
bli avblåst på denne sida av 
nyttår. Det viktigste nå er 
å overleve jula. NUM har 
starta innsamling for å gi 
hver streikende familie en 
kalkun til jul. 

Gruvearbeiderne har og
så vunnet en moralsk seie r 
i og med at de har fått fri
gitt 4,5 millioner pund på 
en konto i Luxembourg 
som tidligere var sperra. 
Dette er imidlertid penger 
som de ikke kan bruke i 
England sålenge s treiken 
varer. Gruvearbeiderne er 
mer enn noen gang avhen
gig av sterk internasjonal 
støtte. 
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