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Recension av boken Le Tsunami. Chronique
Det som läckt ut från Marine Le Pens presidentvalskampanj i Frankrike i maj 2017 ger en
mycket eländig bild av tillståndet i partiet Front National. Kampanjen karakteriserades av
hysteri och amatörism. Några timmar före slutdebatten i TV mot huvudmotståndaren
Emmanuel Macron drabbades ordföranden Le Pen själv av ett hysterianfall. ”Naturligtvis var
jag förbannad. Jag måste göra allt själv.”
Dokument som läckt ut, vittnesmål av tidigare medarbetare och en nyutkommen bok
Neila Latrous & Jean-Baptiste Marteau. Le Tsunami. Chronique secrète d'une armée
politique pas comme les autres. [Tsunamin. En hemlighållen krönika över en politisk
armé som inte är som andra]. Paris: Editions Plan, 2018. -240 s.
Boken skissar en nedgörande bild av Marine Le Pens kampanj. Alltihopa utmärktes av
improvisation och en ”fullödig amatörism” säger Mickaël Ehrminger i en intervju publicerad
på webbsidan Mediapart.1 ”Resor, möten, presskonferenser; allt gjordes i sista minuten. Talen
skrevs fem minuter innan, vi blev tvungna att få ihop dem i sista ögonblicket.”
Ehrminger, som tillträdde partiet som medarbetare 2011 hade som uppgift att sammanställa
aktuell information för Le Pen. ”Vi arbetade hela dagarna, vi kollade infon för att få faktakorten både så riktiga och pedagogiskt begripliga att hon lätt skulle kunna ta dem till sig. Men
våra bidrag användes aldrig. Vi fick nog.” I augusti gick han ur partiet.

Krig mellan två klaner
Mycket kan förklaras av de inre striderna som rasade mellan de två klanerna i partiet som
hade var sin egen, varandra motstående, vision av Front Nationals program. Kretsen runt Le
Pens högerhand Florian Philippot satte eftertryck på ekonomiska teman för att därigenom
vinna arbetarröster. Plus en strid mot euron för att kunna återskapa Frankrikes suveränitet.
Motståndarna, det gamla gardet, höll envist fast vid att hamra de sedvanliga idéerna om fransk
identitet och islam.
”Motsättningarna mellan det gamla gardet och anhängarna till Philippot, som tycktes få övertaget, var verkliga. Den minsta tveksamheten dem emellan kunde trappas upp till en reell
konflikt som Marine Le Pen till slut blev tvungen att hantera” anser Ehrminger.

”Undergräv uppfattningen om Macron”
Allt kulminerade inför debatten mellan Le Pen och Macron, den 3 maj, några dagar innan
presidentvalets beslutande andra valrond. Då, kvällen innan, fick Le Pen ett mejl vari strategin
beskrevs hur hon skulle angripa motståndaren.
I ett dokument på 3 sidor, som webbsidan Buzzfeed offentliggjort2 gav Daniel Philippot
henne rådet att gå till öppen offensiv, istället för att försvara det egna programmet. ”Vi har
inget att förlora” skrev Daniel dvs Florian Philippots bror henne. ”Målet är inte att vinna
någon trovärdighet. Vi kan inte rätta till det och i synnerhet inte visavi Macron. För han kan
systemets alla argument utan och innan. Vi måste skada uppfattningen om honom för att
dårigenom få väljare att avstå från valet, annars blir det vi som förlorar i trovärdighet.”
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Le Pen måste försöka driva Macron så långt att han blev uppjagad och arrogant. Men strategin
misslyckades. Det blev Macron som gjorde Le Pen löjlig då hon yrkade på att låta den franska
francen bestå vid sidan av euron och fumlade med olika ekonomiska åsikter. En slump? Inte
alls enligt Ehrminger, som ifrågasätter Le Pens intellektuella kapacitet.

Jämrade sig av stress.
Det var först vid middagstiden den 3:e maj som Ehrminger säger att han fick uppdraget om att
sammanställa faktakorten inför debatten Le Pen Macron. ”Hon fattade inte mycket av vad vi
hade sammanställt. Men å andra sidan var tiden för kort för att ha tid att tänka igenom
alltihopa”.
Det ledde till att Le Pen fick ett hysteriskt panikanfall strax innan debatten skriver journalisten
och författarinnan Latrous till boken Le Tsunami. Då bokens medförfattare Marteau ringde
Florian Philippot på eftermiddagen hade han svårt att tro vad han hörde. ”Hon stod och skrek
bara några meter från Philippots mobil ... Hon for ut mot bristen på professionalism i teamet,
mot dumheterna som hon sen morgonen hade hört partiansvariga säga (på radio och i TV) och
klagade över att hon fick göra allt själv. Hon var helt urblåst. Hon hade förlorat all självbehärskning” avslutar Marteau.
Då Marteau efter debatten tog kontakt med Le Pen erkände hon att hon ”naturligtvis varit förbannad”. ”Alla som jag skulle arbeta ihop med hade kommit för sent. Otillåtet. Mina faktakort? Också försenade, först middagstid var de där!” Pens svaga uppträdande (”jag missade
mitt rendez-vous med de franska”, erkände hon senare) och nederlaget i presidentvalet har
försvagat henne som partiledare och sänkt partiet i en djup kris. Det ledde till en brytning med
Florian Philippot som gick ur partiet och upprättade en egen rörelse.3 Veckotidningen Le
Point hävdade nyligen att Marine Le Pen fortfarande befinner sig i en ”existensiell kris”.4
Hon är för närvarande upptagen med att stifta om Front National under ett nytt namn. Den 1011 mars 2018 håller partiet kongress i nordfranska Lille. Marine Le Pen är den enda ordförandekandidaten.
Gazette van Antwerpen 22 januari 2018 s 22-23. Översättning från nederländska inklusive
redigering och noter Per-Erik Wentus.
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