
מנהיגות בשביתה: לקחים משביתת כורי הפחם בבריטניה

 

מה אפשר ללמוד על מנהיגות בעת שביתה, מהשביתה הגדולה של הכורים בבריטניה ב-1984? 

המאמר המובא כאן אינו עוסק במנהיגות באופן ישיר אלא מספר את סיפור השובתים – עובדי כורי הפחם,

מנהיג איגוד העובדים ארתור סקרגיל, ואחת מרגרט תאצ'ר – "אשת הברזל". לסיפור, שהגיע לסיומו כבר לפני

שנים רבות, יש קווי דמיון גם לאירועים עדכניים שמתרחשים בישראל ובעולם. קריאה במאמר יכולה ללמד על

חשיבה אסטרטגית, חשיבה טקטית, על ייצור נרטיבים ודעת קהל, על רתימה בעת משבר וכל אלה מהווים חלק

ממנהיגות. 

 

קריאה מועילה!
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קישור למאמר
 

כשמרגרט תאצ'ר נכנסה לתפקידה כאישה הראשונה בתפקיד ראש ממשלת בריטניה במאי 1979, היא התמודדה עם אומה שהייתה שקועה

עמוק בתוך מיתון כלכלי.

עסקים כשלו, והאינפלציה והאבטלה עלו עוד ועוד. תאצ'ר החליטה לשנות את המצב הכללי באופן מיידי, בהתאם לתפיסתה של עצמאות רבה

לאזרחים והתערבות ממשלתית מוגבלת בכלכלת המדינה. מאוחר יותר היא הצהירה, שהמטרה שלה כשנכנסה לתפקיד הייתה להפוך את

בריטניה מ'חברה תלותית לחברה עצמאית, מאומת "תן לי" לאומה של "עשה זאת בעצמך"'.

תאצ'ר פעלה על מנת להפריט תעשיות כגון הפלדה והפחם שנשענו במידה רבה על סובסידיות ממשלתיות, כמו גם פעלה לבלימת כוחם של

האיגודים המקצועיים בבריטניה. בשנות ה-70, שביתות של האיגוד הלאומי של עובדי המכרות (NUM) גרמו למחסור נרחב בדלק והביאו

לעצירה חריפה של התעשיה במדינה. תאצ'ר ראתה כיצד השביתות הללו הפילו את ממשלתו של ראש הממשלה דאז, אדוארד הית', והייתה

נחושה להימנע מאותו גורל בעצמה.

מהצד השני של הקרב הממשמש ובא על הפחם היה ארתור סקרגיל, שהפך לנשיא האיגוד הלאומי של עובדי המכרות (NUM) ב-1981.

לסקרגיל היה כבר שם בתור מנהיג ממולח, כאשר במהלך השביתה הלאומית ב-1974, הוא סייע בגיבוש טקטיקות קיצוניות מטעם ארגון

עובדים, כגון שליחת קבוצות עובדים מאוגדים למפעלים ספציפיים כדי לעצור את הובלת הפחם, ואלה הפכו את השביתה בזמנו להצלחה

גדולה.

 

השביתה מתחילה

ב-6 במרץ 1984 הודיעה מועצת הפחם הלאומית על תוכניתה לצמצם את תפוקת הפחם של המדינה ב-4 מיליון טון, במאמץ לבלום הפסד

שנתי של 340 מיליון דולר. באותה תקופה, בבריטניה היו 170 מכרות, שהעסיקו יותר מ-190,000 עובדים. סקרגיל וה-NUM העריכו שתוכנית

המועצה תביא לסגירה של 20 מכרות ואובדן של כ-20,000 מקומות עבודה.

באותו יום שהוכרזה התוכנית, כורים במכרה בדרום יורקשייר נטשו את מקום העבודה. סקרגיל ניצל זאת כהזדמנות לקרוא לשביתה כלל

ארצית נגד הסגירה המתוכננת של המכרות. באופן שנוי במחלוקת, סקרגיל מעולם לא ערך הצבעה ארצית באיגוד עובדי המכרות, ולא כל

הכורים הסכימו לשביתה הפתאומית. בחלקים מסוימים של המדינה, כורים המשיכו לעבוד, כך שנוצרו מתחים רבים בין עובדי האיגוד שהגיעו

לאותם מכרות כדי למנוע מהראשונים לעבוד.

בזכות הטקטיקה האגרסיבית של סקרגיל, הצליחו הכורים לסגור בורות כריה רבים ברחבי בריטניה. אבל שלא כמו בשנות ה-70, תאצ'ר נקטה

צעדים מקדימים כך שנאגר מספיק פחם כדי לשמור על אספקת המדינה למשך שישה חודשים לפחות במקרה של שביתה. היא גם עשתה

עסקאות סודיות עם נהגים שאינם מאוגדים כדי להעביר את הפחם, מה שהבטיח שהפסקות חשמל לא ישתקו את המדינה כפי שקרה במהלך

שביתות קודמות.

 

https://www.history.com/news/margaret-thatcher-miners-strike-iron-lady


אלימות בין השובתים לבין כוחות המשטרה

הכורים השובתים התמודדו עם כוחות משטרה, שגובו על ידי ממשלתה של תאצ'ר, בעימותים שהפכו שוב ושוב לאלימים. ההימור היה

גבוה משני הצדדים: סקרגיל השווה את השביתה למאבקה של בריטניה בגרמניה הנאצית, בעוד תאצ'ר ראתה בה הזדמנות לרסק את

איגודי העובדים הכוחניים לתמיד. מסמכים שהותרו לפרסום ב-2014 חשפו כי תאצ'ר שקלה לפקוד על הצבא לשנע מזון ופחם, ואף

להכריז על מצב חירום על מנת לחזק את מעמדה של ממשלתה.

חלק מאירועי האלימות הקשים ביותר התרחשו בדרום יורקשייר. אחד מהמוכרים שבהם התרחש במפעל הפלדה באורגרייב

(Orgreave) בתאריך ה-18 ביוני 1984, בהשתתפות 10,000 כורים ו-5,000 שוטרים. כשהעשן התפזר, התברר כי 51 כורים ו-72

שוטרים נפצעו במה שנודע כ"קרב אורגרייב". עשרות כורים נעצרו, אך התביעה הממשלתית נגדם התפוגגה לאחר שהתברר כי

המשטרה בדתה ראיות.

 

מורשת השביתה

עם הימשכותה של השביתה, ממשלתה של תאצ'ר נותרה איתנה. במקביל, כורים שעבדו בנוטינגהמשייר ובדרום לסטרשייר

(Nottinghamshire and South Leicestershire) הקימו איגוד מתחרה, 'האיגוד הדמוקרטי של עובדי המכרות', וכורים רבים

ברחבי המדינה החלו לחזור לעבודה בהדרגה.

ב-3 במרץ 1985, סקרגיל והאיגוד הלאומי של עובדי המכרות הצביעו על הפסקת השביתה לאחר 362 ימים. תזמורות כלי נשיפה,

תהלוכות ודגלים צבעוניים ליוו רבים מהכורים בחזרה לעבודה, כשהם מנסים לשמור על ארשת פנים אמיצה למרות התבוסה. הצדדים

לא הגיעו לשום הסדר, וממשלתה של תאצ'ר לא עשתה ויתור אחד. העמדה הקשוחה של ראש הממשלה סייעה לבנות את המוניטין

המתמשך שלה כ"גברת הברזל" - כינוי שנתנה לה העיתונות הסובייטית בשנות ה-70. בהמשך, היא תוביל את המפלגה השמרנית

לשלושה ניצחונות רצופים בבחירות, ותחזיק בתפקיד במשך 11 שנים, יותר מכל פוליטיקאי בריטי אחר במאה ה-20.

הכישלון של שביתת הכורים בשנים 1984-1985 סייע להחיות את הכלכלה הבריטית, אך היו לו השלכות גדולות על עתיד איגודי

העובדים וכריית הפחם בבריטניה. מספר החברים באיגוד ירד מכ-40% מכוח העבודה במדינה לכמעט 20%, וקטן אפילו יותר

בעשורים הבאים.

עד 1994, כאשר תעשיית כריית הפחם הופרטה סופית, היו לבריטניה רק   15 מכרות פחם; כשתאצ'ר הלכה לעולמה ב-2013, נותרו רק

שלוש. שביתת הכורים, וההשפעה ההרסנית של מעברו של הפחם מהעולם, השאירו צלקות עמוקות ברבים מחברי קהילות הכורים

לשעבר בבריטניה, כמו גם טינה מתמשכת כלפי הממשלה והמשטרה שנותרה בעינה גם במאה ה-21.

 


