
CONFERÊNCIA NACIONAL – 4 DE JUNHO 2016 

Em defesa das conquistas sociais arrancadas em 1936 e em 1945 

 
A Conferência nacional em defesa das conquistas de 1936 e 1945, que reuniu 1800 participantes, 

terminou propondo aos trabalhadores, sindicalistas, militantes políticos e jovens: 

- discutamos uma plataforma baseada na defesa destas conquistas, que constituem os fundamentos da 

defesa da classe trabalhadora e a independência das suas organizações, actualmente postas em causa. 

Para elaborar esta Plataforma, para manter os laços existentes entre os participantes nesta 

Conferência e para trocar informações foi proposto que sejam constituídos, em torno dos 

participantes, Comités de ligação e de intercâmbio. 

Essa Plataforma – a elaborar, precisar e discutir colectivamente – terá em conta os seguintes 

considerandos. 

 
No momento em que estamos a realizar esta Conferência (4 de Junho), ninguém sabe o que se irá passar nos 

próximos dias, a começar pelo próprio Governo – cujas divisões são expostas diariamente na Comunicação Social. 

Durante os últimos três meses, a massa dos trabalhadores e dos militantes fez abortar as manobras que visavam fazê-la 

desistir da batalha em que se empenhou para impor a retirada da lei de El Khomri. 

Ela rejeitou o sindicalismo de acompanhamento da CFDT. Ela ultrapassou, passo a passo, os obstáculos que 

tentavam impedir a sua união. Ela juntou-se com as organizações sindicais (CGT, CGT-FO, FSU, Solidaires) que 

exigiam essa retirada, fazendo greves, manifestações e bloqueios… e mobilizando com ela muitos milhares de jovens 

e as suas organizações (UNEF, FIDL, UNL). Ela ganhou o apoio da grande maioria da população (70% segundo as 

sondagens). 

E, actualmente, as greves continuam… quando cessam num sector é para serem retomadas noutro – alargando, a cada 

dia, o número de sectores profissionais e de regiões que estão empenhadas no movimento.  

As greves e as manifestações continuam a fazer vacilar o Governo perigosamente. 

A manifestação nacional convocada para 14 de Junho, em Paris (pela CGT, CGT-FO, FSU, Solidaires, UNEF 

e FIDL) vai – segundo a opinião unânime dos participantes nesta Conferência nacional de 4 de Junho – exprimir, sem 

qualquer equívoco e com força, a rejeição dos trabalhadores, dos militantes e dos cidadãos em relação a uma lei que 

concentra toda a política devastadora de Hollande-Valls-Macron. 

Nesse dia 14 de Junho, será dado um passo suplementar na manifestação, no plano político, da ruptura 

irreparável que se operou entre a maioria do povo e um Governo isolado, que não conta já com o apoio unânime das 

suas tropas, vendo-se reduzido ao arbítrio e aos expedientes mais reaccionários das instituições da Vª República (1). 

A este Governo, para se manter à frente dos negócios, resta apenas a chantagem com o perigo do “vazio” 

político, à ameaça da direita e da extrema-direita, ou aos caos… 

Em contrapartida, para os trabalhadores torna-se cada dia mais claro que a única saída capaz de evitar o caos e as 

aventuras neste país reside, a partir de agora, na capacidade que eles tenham de impor – em unidade com as suas 

organizações de classe – a vontade da imensa maioria e de prosseguir a sua acção (qualquer que seja a forma) para 

fazer ceder o Governo. 

O que dá força e coesão depois destes três meses de mobilização, o que dá à massa dos trabalhadores uma 

nova confiança nas suas próprias forças… é a recusa de recuar em relação à palavra de ordem de retirada, formulada 

em unidade pelas confederações CGT, CGT-FO e apoiada pela grande massa da população. 

É nisto que se concentra toda a situação política. A exigência da retirada da lei de El Khomri cristaliza a 

recusa de toda uma classe de renunciar aos seus direitos, em nome da preservação da competitividade da economia 

nacional visando impor a adaptação de todo o quadro regulamentar às pretensas exigências da “economia do século 

XXI” e à economia “numérica” (ao “economicismo”) tão cara a Macron. Uma economia que se resume ao contrato de 

aluguer de mão-de-obra e à transformação dos assalariados em verdadeiros escravos. 

A amplitude atingida pela mobilização para exigir a retirada desta lei é, em si mesma, a expressão de uma 

confrontação que prepara e anuncia um choque. Uma confrontação entre a maioria da população do país e a política 

deste Governo às ordens dos grandes monopólios imperialistas, os quais exigem (através do FMI, da UE, da OCDE e 

do Banco mundial) que ele vá até ao fim da liquidação que ele iniciou com a lei do Código do Trabalho (cujas 

principais disposições foram integradas na lei pela greve geral de 1936). 

Os grandes grupos monopolistas estão empenhados – em nome da defesa das suas margens de lucro – em 

acelerar a destruição das bases industriais do país (Alstom, Mittal, Total, Technip...). Eles exigem que sejam 

desmantelados e privatizados, a seu proveito, os monopólios públicos estabelecidos, a seguir à Guerra, em 1945-1947, 

para assegurar a retoma da economia nacional e responder às necessidades vitais da população. Os grandes grupos 

monopolistas exigem que seja “reorganizada” uma agricultura à custa da eliminação das pequenas explorações 

familiares… e liquidando tudo o que ainda resta da organização republicana do território baseada na independência 

das comunas. 



Todos os trabalhadores estão, na situação actual, confrontados com um problema crucial. 

É-lhes cada vez mais difícil, ou mesmo impossível, contar com os partidos que – tradicionalmente – são supostos 

representá-los no plano político. Alguns destes partidos, instalados no Governo, são os instigadores directos dos piores 

planos reaccionários. Para outros partidos, a questão que se coloca é a seguinte: é possível afirmar que se defendem os 

trabalhadores, é possível abrir uma perspectiva (por mínima que seja) no quadro espartilhado das instituições 

antidemocráticas da V República? É possível ter apenas como horizonte uma eleição que visa colocar o seu destino 

nas mãos de um único homem, dispondo de uma Constituição que lhe autoriza todas as manobras antidemocráticas? E 

isto num momento em que – tirando o balanço da sua própria experiência – milhões de cidadãos fazem com que as 

taxas de abstenção atinjam 70% e rejeitam os partidos.  

E se, face a esta situação, os trabalhadores e os militantes – quaisquer que sejam as suas origens políticas – 

foram levados, justamente, a virar-se para as organizações sindicais, para se unirem sobre o terreno da defesa das 

conquistas sociais e políticas que ainda constituem o fundamento das relações de uma sociedade democrática, é 

evidente que, a partir de agora, se coloca a questão de inscrever esta defesa das conquistas de 36 e 45 numa 

perspectiva mais ampla.  

O combate pela preservação dos direitos colectivos dos trabalhadores, oposta à “uberização” (2) da sociedade, 

pelo restabelecimento dos monopólios públicos edificados a seguir à Guerra, pelo financiamento público da habitação 

e do ordenamento do território proibido pela UE, pelo restabelecimento da democracia das comunas, pela defesa da 

Segurança Social de 45, pela defesa da laicidade, constitui o embrião de um programa susceptível de se apoiar sobre a 

mobilização das massas – apoiadas nos seus sindicatos de classe – para abrir a via a uma saída política conforme aos 

seus interesses e aos de toda a sociedade.  

Um programa outrora denominado “socialismo”, e que foi abandonado por todos quantos se reclamavam dele 

até há pouco tempo. 

A discussão sobre os elementos de uma tal Plataforma ou de um Manifesto, começou nas reuniões 

preparatórias a esta Conferência nacional, teve lugar na rubrica de “debates” – aberta com este objectivo no 

Informations ouvrières (Informações operárias), semanário do POI e Tribuna livre da luta de classes – e prosseguiu ao 

longo de toda esta Conferência. 

Milhares de trabalhadores, de militantes, de quadros sindicais, de jovens, de representantes de explorações 

agrícolas, centenas de eleitos que não podem aceitar a “democracia” do artigo 49-ter – sejam quais forem as 

organizações políticas de que foram membros até há pouco tempo, ou de que ainda são membros – estão predispostos 

para participar nesta iniciativa. Organizemo-la! 

Enviem as vossas propostas e as vossas informações para Informations ouvrières, que as fará circular. 

 

(1) Nomeadamente o artigo 49-ter da Constituição, que permite ao Governo legislar subtraindo-se ao escrutínio 

do Parlamento. 

(2) A uberização (derivado do nome da empresa Uber) é um “negócio” que, através de uma aplicação informática, 

põe em contacto directo os “profissionais liberais” desta plataforma com os clientes. Este “negócio” constitui 

uma ameaça às empresas com actividade regulamentada. A utilização de “profissionais liberais” – 

dispensados de respeitar a regulamentação exigida à actividade regulamentada, além de fazerem concorrência 

desleal às empresas do sector – constitui um ataque à contratação colectiva dos respectivos trabalhadores. 

 

Informations Ouvrières,87,rue du Faubourg –Saint Denis,75010 Paris 

E-mail: informations ouvrieres@fr.oleane.com 


