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De väldiga hamnkranarna hade slutat att 
svinga sina väldiga containerlaster. De ki-
lometerlånga kajerna var öde på folk som 
under en söndag eftermiddag. Infarterna 
blockerades snabbt av köande tradare. 
Hamnarbetarnas truckar och bilar fl ocka-
des i stället utanför Rivöbaren…

Margaux Leduc kom ut hit till ytter-
hamnarna på norra älvstranden för en 
stunds diskussion med facket Hamnfyrans 
styrelsemedlem Erik Helgesson, samtidigt 
som förbundets medlemmar med en tvär 
tvåtimmars repressaliestrejk mot Hamn-
styret lamslog all verksamhet. 

– Bakgrunden till den här bestraff-
ningen är att Hamnarbetarförbundets 
avdelning fyra vägrats vara med i den 
förhandling om så kallad övertalighet 
som Hamnen nu sitter i tillsammans med 
Transport, berättar Erik Helgesson för 
Margaux Leduc. 

– Detta trots att åttio procent av alla ar-
betare här i hamnen är medlemmar hos 
oss. Transport representerar bara ett fåtal 
av de arbetare som man vill säga upp.

Tvåtimmarsstrejken i måndags var 
en fortsättning på den stridsåtgärd som 
Hamnarbetarförbundet tvingades att gå 
in i för några veckor sedan. För att minska 
det ekonomiska bortfallet för den enskilde 
medlemmen strejkade då i genomsnitt 

Stockholm
– Kärnan i NPA:s program är att lära folk 
att lita till sin egen kraft. Det är vi som ar-
betar – utan oss står allting stilla – därför är 
det egentligen redan vi som har kontrollen. 
Socialismen innebär bara att vi tar kontroll 
över det som redan är vårt, sade hon i den 
knökfulla Brantingsalen på ABF-huset i 
Stockholm onsdagen den 6 maj.

Umeå
I Umeå talade hon på två möten fredagen 
den 8 maj. På kvällsmötet på Café Pilgatan 
fl ankerades hon bland annat av Arbetar-
Initiativets förstanamn, Ingrid Eriksson. 
Förutom många mötesdeltagare gjorde 
båda lokaltidningarna, Västerbottens Folk-
blad och Västerbottenskuriren, intervjuer 
med henne, och SvT:s Västerbottensnytt 
fanns på plats. ”Sammantaget var mötena 
lyckade och de besökande fi ck ta del av 
den energi som fl ödar ur den arbetarkamp 
som bedrivs i Frankrike”, kommenterade 
arrangörerna.

Sundsvall
På ett mindre möte på Mittuniversitetet i 
Sundsvall dagen efter förklarade Margaux 
Leduc att det är viktigt att NPA och den an-

tikapitalistiska kampen får en representant 
i EU-parlamentet, men att de franska arbe-
tarna i allmänhet är ointresserade av EU-
valet; knappt trettio procent röstar. Men, 
sade hon, valet till Europaparlamentet är 
en megafon för vår kamp. 

Den första frågan från publiken hand-
lade naturligt nog om vilka konsekvenser 
kidnappningar av chefer fått i Frankrike. 
Margaux Leduc sade att de ännu inte har 
lett till några konsekvenser, eftersom makt-
havarna är rädda. 

Göteborg/Stockholm
I Göteborg samlades omkring hundra per-
soner för att lyssna på Margaux Leduc. 

Tillbaka i Stockholm för en intervju 
med Internationalen innan det är dags att 
åka hem berättar hon att det har varit en 
mycket bra resa, men nu är hon trött.

– Kamraterna här pratar så bra engelska 
och så snabbt… 

Gunvor Karlström på Internationalens 
redaktion tog över med sin franska för att 
få veta de allra minsta detaljerna om Frank-
rikes snabbast växande och mest radikala 
vänsterparti. De kommer ni snart få läsa 
om i Internationalen.

LH

Franska metoder 
möter svenska
Göteborg kallas ibland Sveriges port mot väs-
ter. I dess väldiga hamnanläggningar pulserar 
en stor del av landets väldiga in- och utfl öde av 
gods. Men när ArbetarInitiativets Margaux Le-
duc från det franska antikapitalistiska partiet 
NPA besökte Skandiahamnen tidigt i måndags 
morse fi ck hon se att hamnarbetarna kan slå 
igen porten med en väldig smäll. 

Margaux Leduc på turné
Margaux Leduc har förutom strejkande arbetare i Göteborgs 
hamn och kämpande Volvoarbetare träffat människor runt 
om i Sverige under en veckolång turné. 

hundra av förbundets medlemmar varje 
vardag under en vecka, 24 timmar var. 
Skälet var just att Göteborgs Hamn AB 
förhandlingsvägrat när det gällde turord-
ningslistorna. Under denna konfl ikt an-
vände sig Hamnstyret av två ”blixtarbeta-
re” som strejkbrytare. En förlöpning som 
nu bestraffades med tvåtimmarsstrejken.

Om strejkvapnet
Under ett livligt meningsutbyte fi ck Mar-
gaux Leduc höra Erik Helgessons berättel-
se om hur hamnarbetarna här i Göteborg 
under decennier tvingats att försvara sin 
kämpande och demokratiska fackfören-
ing, både mot Göteborgs Hamn och mot 
LO-styret. 

Margaux Leduc kunde samtidigt för-
tydliga bilden av de sociala protesternas 
Frankrike. Även ”på franska” och trots fri 
strejkrätt är det ingen lättvindig historia 
att ta till strejkvapnet. Den svåra ekono-
miska krisen tvingar även den franska och 
mycket mer brokiga fackföreningsrörelsen 
att använda sig av endast korta punktstrej-
ker eller bara protestmöten efter jobbets 
slut. Det är framförallt i den offentliga 
sektorn som längre strejker iscensatts. El-
ler vid de företag där ägarna vill lägga ned 
produktionen och där de anställda alltså 
har allt att vinna och ingenting att förlora 

med mer drastiska metoder, som ockupa-
tioner eller ”boss-nappings”.

Under samtalet passerar många glada 
miner fi kabordet. Hamnarbetarna har 
vridit om portlåset ordentligt och fl era 
strejkvakter passerar fackexpeditionen och 
rapporterar att strejken är framgångsrik. 
Hamnen står still. Protesten har gått fram.

Diskussionen på Hamnfyrans expe-
dition avslutas med en internationell 
utblick. Erik Helgesson är väl bevandrad 
med stridbarheten hos inte minst Marseil-
les hamnarbetare och visar en del fackliga 
standar från förbund i andra landänder. 
De är placerade på hedersplats i styrelse-
rummet och är symboler för den interna-
tionella fackliga solidaritet som ofta fun-
nits mellan hamnarbetarna i olika länder. 

–  Vi vet att vi kan räkna med ett hand-
fast stöd från arbetarna ibland annat 
Frankrike och USA. Där fi nns stor facklig 
stridbarhet, understryker Erik Helges-
son.

Enade trots politisk splittring
Från Skandiahamnen fortsätter Margaux 
Leducs besök i arbetarnas Göteborg med 
en kopp kaffe på Bilbitens mysiga lilla 
lunchrestaurang  ute vid  Volvo Lastvag-
nars Tuvefabrik. Här är Tomas Johansson 
stamgäst och med vid bordet sitter också 

Christer Lindsjö. Bägge är de fackordfö-
randen i två av IF Metalls lokala gruppsty-
relser inne i verkstäderna. 

Tillsammans ger de Marguax en bild av 
hur de tillsammans med fabrikens andra 
gruppstyrelser, trots politisk splittring, 
lyckats med att nå ut med en kompakt 
facklig protest mot företagets massvarsel. 
Inne i fabriken diskuteras nu hur man kan 
gå vidare. Hur kan alla Lastvagnars alla 
fackliga organisationer i landet samlas? 
Hur långt är medlemmarna beredda att 
gå? Kan man pressa IF Metalls ledning?  

Margaux Leduc berättar om hur många 
arbetare i Frankrike försöker att fl ytta ut 
sina protester till befolkningen i stort. Hur 
de ständigt försöker vinna opinionen på 
sin sida. Vid lunchbordet diskuteras också 
ArbetarInitiativet och den gemensamma 
EU-valskampanj som nu är i gång mellan 
svenska och franska arbetare. 

– En av våra huvudkandidater är fack-
ordförande på en av Peugeots fabriker, be-
rättar Margaux Leduc för Christer Lind-
sjö, som själv är en av ArbetarInitiativets 
kandidater. 

– Vår idé, det som vi i franska NPA vill 
skapa, det är ett gemensamt europeiskt 
antikapitalistiskt parti, avslutar hon.

Göte Kildén
 intis@internationalen.se 
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Margaux Leduc besökte bland annat Volvo i Göteborg. 
Här tillsammans med Tomas Johansson och Christer Lindsjö.
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