
Gå med i Militants kampfonds kampanj för 
att stoppa gruvbossars rättsprocess i Utah

Under de första veckorna 2006 dödades arton ar-
betare i gruvor i USA. Sjuttio arbetare i en kalisalpe-
tergruva i Kanada undkom nätt och jämt med livet 
i behåll efter att de stängts inne av en underjordisk 
brand under mer än 24 timmar. Dessa dödsfall och 
näst intill katastrofer ställer än en gång kampen för 
arbetarskyddet och den fackliga organiseringen av 
gruvorna i centrum. Det bidrar också till att kasta 
ljus över en rättsprocess av trakasseringstyp som 
nu pågår i Utahs federala domstol.

Domstolsstriden inleddes av kolbolaget C.W. 
Mining i september 2004 och utgör ett allvarligt 
hot mot fackliga rättigheter, yttrandefrihet och 
pressfrihet. Den har vuxit fram ur en hård strid för 
att organisera en fackförening i företagets kolgruva 
”Co-Op”, nära staden Huntington i Utah. Det är en 
av de viktigaste stri-
derna för arbetares rät-
tigheter i USA idag.

 C.W. Mining och 
den företagsorganise-
rade fackförening de 
har i Co-Op-gruvan, 
International Associa-
tion of United Wor-
kers Union (IAUWU), 
har stämt gruvarbetar-
facket i USA (UMWA), 
dess förtroendevalda 
på nationell nivå och 16 
enskilda Co-Op-arbetare för att bryta mot reglerna 
på arbetsmarknaden och för förtal.

Detta hämndåtal pekar också ut tidningen 
Militant att ställas inför rätta, liksom Utahs största 
dagstidningar Salt Lake Tribune och Deseret Morning 
News, fackföreningar och ett stort antal enskilda som 
stött gruvarbetarna. Alla är stämda för ”förtal”. C.W. 
Mining hävdar att dessa åtalade medvetet och illa-
sinnat ljugit för att smutskasta företaget genom att 
rapportera vad gruvarbetarna har sagt om sin kamp 
att bli företrädda av den fackförening de valt.

Särskilt ”ärekränkande” för företaget var att 
gruvarbetarna satte strålkastarljuset på brott mot 
arbetarskyddet, dåliga arbetsförhållanden och att de 
förklarade sin kamp för att representeras av UMWA 
(gruvarbetarförbundet). Lika skyldiga i företagets 

ögon var de tidningar som rapporterade arbetarnas 
uppfattningar och deras kamp för UMWA.

   Det första förhöret om stämningen hölls den 14 
juni 2005 i den federala rättegångssalen i Salt Lake 
City. De tre tidningarna argumenterade då för sina 
yrkanden att stämningen skulle ogillas och domaren 
Dee Benson  upprepade gånger gruvägarnas advo-
kater att i sin 70-sidiga inlaga presentera ett enda 
klart exempel på att tidningarna skulle använt sig 
av förtal. Han beordrade dem sedan att skriva om 
vad han kallade deras ”oformliga stämning” om 
de ville ”hålla den vid liv”. Han menade att det 
föll på C.W. Mining att presentera ett klart fall och 
noterade att de åtalades liv ”kommer störas av en 
rättsprocess.”

Företaget brydde sig inte om domarens instruk-
tioner utan lämnade in en 
ännu längre stämningsan-
sökan, där anklagelserna 
upprepades och nya lades 
till. Ytterligare 8 nummer 
av tidningen the Militant 
citeras och påstås innehål-
la förtal. Gruvarbetarna 
och UMWA är dessutom 
anklagade för ”bedrägeri” 
och ”svindel”.

När tidningarna Salt 
Lake Tribunes och Deseret 
Morning News advokater 

svarade på C. W. Minings anklagelser beskrev 
de dem som en ”hagelsvärm, med svepande och 
hämndlystna påståenden.” Tidningen the Militants 
advokater sa att den omskrivna stämningsansökan 
visar en ”fortsatt kurs” hos C.W. Mining att trakas-
sera de som stödjer Co-Op-arbetarna och under-
trycka rättigheter som fi nns i det första tillägget 
till grundlagen.

Kampen för en fackförening i Co-Op-
gruvan

Gruvarbetarna i Co-Op-gruvan, varav många 
har ursprung i Mexiko, har sedan september 2003 
organiserat sig för att bli representerade av UMWA. 
Underjordsarbetare i Co-Op-gruvan betalades 
med futtiga 5,50 upp till 7 dollar per timme och 

Försvara arbetares rättigheter

Arbetare vid Co-Op-gruvan, fl ankerade av supportrar marscherar till 

gruvan 2004 efter att C.W. Mining gått med på att återta dem och 

arrangera en omröstning för erkännande av fackföreningen.



Räddningsteam förbereder sig att gå in i kolgruvan Sago i Tal-

mansville i West Virginia efter explosionen 2 januari 2006. 12 

gruvarbetare dog. På begäran av fl era Sagoarbetare kunde gruv-

fackets arbetarskyddsrepresentanter delta i undersökningen trots 

företagets försök att utesluta fackföreningen.

tvingades ofta att arbeta under farliga förhållanden.  
Företagets svar på arbetarnas kamp för bättre lön, 
arbetarskydd, värdiga arbetsförhållanden och en 
riktig fackförening blev att trakassera och avskeda 
fl era av ledarna och stänga ute 75 arbetare som 
stödde dem i en lock-out. Arbetarna förvandlade 
lock-outen till en strejkkamp, som vann solidaritet 
över hela landet och runt om i världen.

Efter 10 månader med strejkvakter, med väx-
ande publicitet och stöd för arbetarna, gick C.W. 
Mining i juni 2004 med på en överenskommelse 
som förhandlats fram i Arbetsdomstolen. Arbetarna 
erbjöds att få tillbaka jobben och företaget skulle 
avstå från trakasserier och vedergällning mot fack-
liga supportrar, inklusive att inte hota dem med 
utvisning. Datum för en omröstning om facklig 
representation bestämdes till december 2004.

Företaget sparkar de som stöder facket
 Strax innan omröstningen sparkade Co-Op-

bossarna i stort sett alla som stödde UMWA. 
Bland dem fanns 30 arbetare födda i Mexiko, som 
avskedades med motiveringen att de inte hade gäl-
lande arbetstillstånd. Många av dem hade arbetat 
i gruvan i mellan 3 och 10 år. Företaget lämnade in 
sin stämning som en del av denna kampanj mot 
fackföreningen.

Arbetsdomstolen avvisade ett försök från fö-
retaget att inkludera 100 familjemedlemmar som 
var släkt med företagsledningen i omröstningen, 
men har ännu inte tagit upp företagets ifrågasät-
tande av rösterna från dem som sparkades för att 
de stöder UMWA. Insatserna i denna arbetarstrid 
är höga, eftersom kampen i Co-Op sker samtidigt 
som kolbolagen trappar upp produktionen utan 
hänsyn till gruvarbetarnas liv och lem, och anstäl-
ler hundratals unga arbetare. Striden har bidragit 
till att ännu mer öppna vägen för organisering av 
fackföreningar runt om i USA.

Militants kampfond
Militants kampfond bildades för att vinna stöd 

för tidningen the Militants pressfrihetsbaserade 
rättigheter att rapportera vad arbetare har att säga 
och att bidra till att nå ut till offentligheten med alla 
de åtalades kamp för att slå tillbaka denna trakas-
serande rättsprocess. Randy Dryer, en av Utahs 
främsta advokater inom konstitutionella- och press-
frihetsfrågor, representerar the Militant tillsammans 
med sin kollega Michael Petrogeorge.

The Militant har blivit en speciell måltavla för 
kolbossarna p g a tidningens framträdande täckning 
av gruvarbetarnas kamp och andra kolgruvearbe-

tares strider för arbetarskydd och för erkännande 
av fackföreningen.

The Militant som överst på sin förstasida presen-
terar sig som ”en socialistisk veckotidning, utgiven 
i arbetande människors intresse”, har på sin merit-
lista att i årtionden berättat sanningen om kampen 
för att organisera och stärka fackföreningarna.

Hur kan du hjälpa?
Förena dig med oss och sprid kunskap om vad 

som står på spel i denna process och vinn stöd 
– politiskt och ekonomiskt – för försvaret av Mili-
tant mot detta hämndlystna rättsliga angrepp. Varje 
framsteg pressen gör för att slå tillbaka gruvägarens 
anklagelser om förtal hjälper alla de åtalade och kan 
också bli en hjälp till gruvarbetarnas kamp för en 
erkännande av sin fackförening. 

▪ Bli stödperson i kampanjen. Lägg till ditt 
namn som stödjare av Militants kampfond. Be din 
fackförening, din organisation eller studentförening 
stödja Militants kampfonds kampanj. The Militant 
har på sin webbsida (www.themilitant.com) publi-
cerat fl era av de juridiska dokumenten i fallet, som 
belyser frågorna och vad som står på spel.

▪ Bidra generöst. Utgifterna för ett effektivt 
juridiskt försvar är redan stora och kommer att 
växa när the Militants advokater förbereder svar på 
C. W. Minings nya anklagelser och yrkanden i rätt-
ten. Ditt bidrag behövs för att täcka dessa juridiska 
kostnader och trycka och distribuera material om 
denna strid.

Försvarsfonden för politiska rättigheter (Politi-
cal Rights Defense Fund, PRDF), som organiserat 
försvarskampanjer mot attacker på politiska rät-
tigheter under mer än trettio år har beslutat stödja 
Militants kampfonds kampanj. 
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