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Todos os olhares estão virados para a França (1) 
 

Declaração do Secretariado nacional do POI (18 de Março de 2017) 
 

 

Um vasto suspiro de alívio se estendeu por 

todas as capitais europeias após as eleições na 

Holanda, de 15 de Março. Na realidade: o Partido 

de extrema-direita “populista” ganhou 5 lugares 

mas ficou na segunda posição. 

O Partido Liberal, que ficou na primeira 

posição, perdeu 8 lugares (dos 41 que tinha) e o 

Partido Trabalhista (o equivalente do PS) 

afundou-se, passando de 38 para 9 lugares. A 

paisagem política holandesa desintegrou-se, e a 

formação de um novo Governo poderá demorar 

meses. 

Que um tal resultado seja qualificado, em 

França, como “uma boa notícia” e “uma via para 

o futuro” – por responsáveis políticos de todos os 

quadrantes – é um claro sintoma da crise de 

desagregação que dilacera o regime da Vª 

República francesa, a União Europeia e todos os 

governos europeus que se aprestam para festejar o 

60º aniversário do Tratado de Roma de 1957. 

Todo um mundo se desmorona. 

Finalmente – incapaz de fornecer aos governos o 

quadro durável que lhes permita vencer a rejeição 

persistente dos trabalhadores às suas políticas – a 

União Europeia está a desintegrar-se, com forças 

diversas e contraditórias a digladiarem-se no 

seguimento do “Brexit”, instigadas pela crise da 

“ordem mundial” ilustrada pela eleição de Trump 

nos EUA.  

Todos os olhares estão agora virados para a 

França. Ninguém sabe – a um mês da primeira 

volta das eleições presidenciais – o que sairá 

delas. Os dois partidos que se têm sucedido no 

poder desde há 50 anos (2) – garantindo a 

perenidade das instituições antidemocráticas 

herdadas do golpe de Estado de De Gaulle, em 

1958 –, atingidos pela rejeição dos trabalhadores, 

não estão seguros de poder figurar na 2ª volta do 

acto eleitoral. O joguinho da alternância está 

completamente posto em causa. 

Os cinco meses de luta de classe intensa, 

no ano passado, para a retirada – e, depois, a 

revogação – da Lei do Trabalho (da ministra El 

Khomri), fizeram desmantelar completamente o 

partido do Presidente da República, cujo Governo 

tem utilizado todos os artifícios da Constituição da 

Vª República (três vezes o artigo 49.3, o 

prolongamento do “estado de urgência”) para 

fazer passar o seu projecto e continuar a governar, 

ainda que minoritário. 

Não é a ameaça Le Pen que atormenta 

todos os comentadores institucionais. É o 

precipício que se aprofunda entre a imensa 

maioria da população deste país e os partidos que 

se dizem seus representantes. Esses comentadores 

sabem o que amadurece nas camadas mais 

profundas da classe operária. Tiveram essa 

dimensão durante todo o processo de mobilização 

contra a Lei de El Khomri. 

Actualmente, algumas fracções do 

Patronato apostam em Fillon, outras em Macron. 

Pelo seu lado, Hamon tem cada vez mais 

dificuldades em esconder que se inscreve na 

continuidade da política de Hollande, Najat 

Vallaud-Belkacem, Marisol Touraine (3) e outros 

da mesma índole – todos partidários de uma 

“candidatura única da esquerda”, de que 

compreendemos perfeitamente o objectivo. 

Hoje, nenhum desses candidatos está em 

condições de se apoiar sobre uma futura maioria 



parlamentar. Há uma única certeza: qualquer que 

seja o futuro Executivo – em conjunto com todos 

os se apoiam (com maior ou menor 

distanciamento) sobre a União Europeia ao 

serviço dos patrões – deverá, numa situação de 

instabilidade geral, pôr em prática de forma brutal 

o programa do capital financeiro, pronto a todas as 

combinações políticas para obter as suas 

exigências. O que implica ir cada vez mais longe 

no afrontamento com os trabalhadores que não 

aceitam essas exigências, com todos os riscos de 

uma explosão social sem precedentes. 

“Os Holandeses resistem. Em Abril e em 

Maio, os Franceses recusarão entregar-se a 

Marine Le Pen”, declarou o Presidente do Grupo 

parlamentar do PS na Assembleia Nacional, 

retomando um discurso que se ouve em todo o 

lado e que só visa preparar uma campanha pelo 

voto em Macron na 2ª volta, cujo programa anti-

operário é público. Cada um tirará daqui as suas 

próprias conclusões. 

Nesta situação, a única via salutar, o único 

factor de ordem, o único terreno em que os 

trabalhadores poderão construir a sua própria 

saída política independente é o da luta de classe, 

permitindo juntar todas as forças da população 

trabalhadora ao lado da classe operária. É o 

combate pelas suas reivindicações, pela defesa das 

conquistas sociais e democráticas, como o 

mostraram ultimamente, a 7 de Março, dezenas de 

milhares de manifestantes em Paris – organizados 

e estruturados em particular com as suas 

Federações CGT, CGT-FO e SUD do sector da 

Saúde – exigindo a revogação da Lei da ministra 

Touraine, a que se juntaram outras organizações 

de funcionários dos serviços públicos, num aviso 

a este Governo e ao que vier a seguir. 

O Partido Operário Independente (POI) 

convida trabalhadores e jovens a tomarem 

conhecimento – no próximo número do seu 

semanário Informations ouvrières (Informações 

operárias) – dos debates e das decisões da 

Conferência que, no próximo dia 25 de Março, 

reunirá militantes de todas as tendências, 

delegados dos comités de ligação e de intercâmbio 

constituídos, em todo o país, no seguimento do 

apelo das centenas de militantes que se reuniram a 

4 de Junho de 2016. 

 

O POI convida, igualmente, a subscrever e a apoiar financeiramente o Apelo de responsáveis do 

movimento operário de 43 países para a realização em Argel, no próximo mês de Outubro, da 9ª 

Conferência mundial contra a guerra e a exploração. Porque em França – tal como no resto da 

Europa e do mundo – mais do que nunca “a emancipação dos trabalhadores será obra dos próprios 

trabalhadores”. 

 
 

(1) Esta Declaração foi publicada em Informations ouvrières (Informações operárias), semanário do Partido 

Operário Independente (POI), de França. 

(2) Por um lado, o PS; por outro, o partido “Os Republicanos”, que tem mudado várias vezes de designação – 

entre 2002 e 2014 chamava-se União por um Movimento Popular (UMP). 

(3) Najat Vallaud-Belkacem é ministra da Educação Nacional, do Ensino Superior e da Investigação, e Marisol 

Touraine é ministra da Saúde do actual governo chefiado por Hollande.  


