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LONDON (Klassekam
pen): Kampen i oponio
nen om gruvestreiken 
preger i stadig større 
grad andre politiske 
spørsmål i Storbritannia. 
Dette er et direkte resul
tat a v at de økonomiske 
virkningene av streiken 
øker fra dag til dag. Re
gjeringen prøver å stoppe 
økonomisk støtte til strei
ken. 

Av LARS BORGERSRUD 

Talsmenn for regjeringen 
har med jevne mellomrom 
forsøkt å hevde at streiken 
ikke har økonomiske virk
ninger . Harde fakta som 
kommer I industriens halv
årsmeldinger i disse dagene 
viser imidlertid noe ganske 
annet. British Steel Corpo
ration (BS) har hatt en mer
utgift på i: 95 millioner, ca. 
en milliard norske kroner 
fram til utgangen av septem
ber. Merutgiftene har gått til 
ekstra kullinnkjøp i utlandet. 
Streiken koster nå BS ca 40 
millioner kroner pr. uke. Et 
annet eksempel er Dobson 
Park Ltd, en av de største le
verandørene av gruvetek
nisk materiell . Selskapet er 
kommet i alvorlige vanske
ligheter som følge av svik
tende leveanser, og står i fa
re for å gå til oppsigelser av 
ca. 500 ansatte. NCB (kull
styret) står for ca. 40% av 
selska pets omsetning. Di
rekte kostnader til overtid 
for politiet utgjør nå kolossa
le s ummer. En offentlig rap
port (C~lminal Injuries 
Comp. Board, 20th.rep ) vi
ser at bare erstatninger til 
de ca. 1200 politifolka som 
hittil er blitt skadet under 

a,·,westreiken er i ferd med d ramme det engelske samfunnet vir· 

kel,g hardt, og arbeidet m ed å knekke streiken intensiveres. 

konflikten utgjør ca. 16 milli• 
oner kroner. 

Nytt press 
mot forbundene 
Kampanjen fra Thatcher for 
å legge engelsk fagbevegelse 
i jern har fått et nytt tilsig. 
Inkassoseikapet Price Wa
terhouse har etter en retts
avgjørelse i forrige uke 
sendt brev til mer enn 300 
fagforbund, og forlangt å få 
oppgitt a lle støttebeløp til 
NUM. Med kopier av alle 
overføringer. Videre krever 
de a t alle nye utbetalinger 
skal skje gjennom selska
pet! Fagforbund som nekter ' 
dette å pent, kan nå ris ikere 
å få en lignende dom mot seg· 
for forakt for retten, som 
NUM allerede har fått, og å 
få sine midler beslaglagt. 

Salget av Telecom 
Forfølgelsen av de som støt-
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ter NUM økonomisk er kom
met i en bisarr be lysning av 
salget av det britiske te le
verket. Mandag 3. desember 
blei aksjene i selskapet lagt • 
ut til en pros på 50 p. pr. stk . 
I løpet av minutter var ak
sjene s teget til 93 p. Tele
com, som nå står på s lutten 
av en ste rk investe rings
periode blei altså lagt ut til 
en underpris som l løpet av 
første dag hadde kos tet de 
britiske skattebetalerne den 
nette sum av 1,3 milliarder 
pund. - ca. 14,3 milliarder 
norske kroner. På lignende 
måte har regjeringen «pri
vatisert» en rekke selskaper 
som Britis h Aerospace, Ja. 
guar, Britis h petroleum osv. 
Alle selskapene har blitt lagt 
ut til underpris, e tter store 
investeringer. 


