''VI HAR EN DEL
An DÖWA''
PteS$Bn könles UllTån hamnatlletat-kDIIIIfBSSBII.

GÖTEBORG. Sprickan i Hamnarbetarförbundet blottades redan i
kongressens första friiga.
Efter liing debatt och en
förvirrad
omröstning
kördes
massmedia ut da den hetaste
frågan skulle tas u-pp.
Amne : Oen resultatlösa strejken i varas.

Ctåt sett frjrs6ker hamnarbetarna verka eniga. Men
de lyckades inte ens enas om
huruvida parrJllen på f6rbundets fana - " Enighet ger
seger" - rJckså innebar 6ppenh et mot pressen:
Bitterheten mot pressen i
allmänhet och A-pressen i
-s vnnerhet är enorm. Redan i
sitt h älsni ngsrJrd till d e 7()
rJmbuden talade rJrdf6rande
Gunnar :"lrJrberg r)m " f6rl 6pningar från A-pressen f(jr att
inflammera vår krmgress".
Vär re blev det när frågan
r)m krJngressens ,Jffen tli ghet
trJ;(S upp:
_ --

- J ag tycker kongressen
ska vara öppen, även om
vissa förstasidor redan är
felaktiga innan vi ens satt
igång, sade Gerhard Malmgren _från Göteborg. Han
krävde a tt pressen sku lle ut
enbart d a strejken diskuterades:
- Att lata journalisterna
vara med vore som att bjuda
in arbetsgivaren.

EN DEL

ATT OÖWA
Tommy Andersson från
Stockholm ville gå ännu hård are fram:
- Jag tycker att kongressen ska vara sluten i sin
helhet. Vi har visserligen
inget att skämmas för , men
en del att dölja.
· Han fi ck medhåll av bl a
Anders Engqvist:
- Vi har lidit ett allvarli gt
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nederlag under konflikten.
Det vore fel att nu låta
motståndarna granska oss
under lupp.
Efter en halvtimmes debatt
var det dags för beslut. Då
h ävdade Gunnar Norberg att
förbu ndsstyre lsen
beslutat
rekommendera en helt öppen kongress.
Ny förvirring. En debatt i
debatten tog fart:
förbundsstyrelsen
Hade
över huvud taget beslutat
något i frågan?
Svaret blev: Nej , bara disk uterat frågan.
Slutligen blev det omröstning. Malmgrens halvöppna
förslag slog ut Anderssons
h e lslutna med 50-11.
Pressen fick gå. Och striden
mellan
de
små
avdelningarna i norr och de
större i söder om konflikten
fördes bak lyckta dörrar.
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