
Na véspera da segunda volta da eleição presidencial em França 

Os patrões reafirmam as suas exigências 

 

 

No cartaz está escrito, 

“Nem pátria, nem patrão, 

nem Le Pen, nem Macron”.  

 

A alguns dias da segunda volta da eleição presidencial de 7 de Maio, os patrões fazem 

os seus preparativos de combate. 

O Presidente executivo (P-DG) da Airbus, Tom Enders, escreveu publicamente a 

Macron para lhe assegurar o seu “apoio total para a segunda volta desta eleição, assim como 

para as eleições legislativas que virão a seguir”. “Não duvido da tua vontade e da tua 

determinação em fazer as reformas económicas que se impõem” – diz ele, tratando por tu o 

candidato. 

No jornal financeiro Les Échos (de 2 de Maio), uma dúzia de grandes patrões – onde se 

incluem os da Michelin, da Leclerc e da Veolia – lançam “um grito de alarme”, de três páginas, 

contra o programa de Marine Le Pen. 

Alguns dias antes, Laurence Parisot – antiga Presidente do Medef (a principal 

organização patronal francesa) – tinha oferecido os seus serviços a Macron, publicamente, para 

ser sua futura Primeira-ministra. Logo no dia a seguir à primeira volta, o seu sucessor à cabeça 

da organização patronal, Pierre Gattaz, já tinha declarado: “Estamos hoje a apoiar o candidato 

Emmanuel Macron (…), sem qualquer hesitação.” 

 



«Estas reformas, nós vamos fazê-las» (Macron) 

O Medef (e antes dele o CNPF – a organização patronal de França que deu lugar ao 

Medef, em 1998) nunca tinha dado uma indicação de voto tão clara a favor de um candidato, há 

mais de trinta anos. 

“Não se podem fazer semi-reformas. Há dez anos que não são feitas reformas ou são 

mal feitas” – avisou Gattaz. O Medef e o capital financeiro queriam que Macron atacasse 

depressa e em força, apesar da crise de decomposição em que está mergulhado todo o regime. 

Resposta de Macron: em Paris, no 1º de Maio, ele anunciou que mantém a sua intenção 

de atacar o Código do Trabalho – através de decretos presidenciais – a partir deste Verão, se for 

eleito. “As reformas que concebemos e apresentámos, nós iremos fazê-las”, disse ele no seu 

comício. E acrescentou que iria “receber” e “concertar-se” com os sindicatos. É de facto este o 

papel que Macron pretende dos sindicatos: o de se inclinarem perante as exigências do capital 

financeiro e de se calarem! Mas, nesse mesmo momento e também em Paris, dezenas de 

milhares de militantes manifestavam-se atrás da bandeirola “Contra os recuos sociais, que 

alimentam a extrema-direita” – ao apelo das Confederações sindicais CGT, CGT-FO, FSU e 

Solidários… 

Hostilidade violenta contra os sindicatos 

Quanto a Marine Le Pen, ela não se coibiu, mais uma vez, de lançar o seu ódio contra o 

movimento operário, mesmo no dia 1º de Maio. Os sindicatos, disparou ela, “na realidade, não 

defendem os interesses dos assalariados, defendem os seus postos, os seus lugares”. É por isso 

que o seu ódio visa também os trabalhadores imigrados: para dividir os trabalhadores uns dos 

outros, em nome de uma pretensa “comunidade nacional”, unindo patrões e trabalhadores 

franceses. Daí a sua hostilidade violenta contra os sindicatos, que unem trabalhadores franceses 

e imigrados, com igualdade de direitos. O seu projecto reacionário é o do corporativismo, da 

Carta de Trabalho do marechal Pétain e do esmagamento do movimento operário organizado. 

Macron e Le Pen – cada um à sua maneira – são candidatos que visam chocar-se de 

frente com os trabalhadores, com as suas conquistas sociais. Mas, terão eles os meios para isso? 

«Macron conseguirá aguentar-se perante a rua?» (Um antigo ministro 

de Jospin) 

O editorialista do jornal Figaro (de 2 deMaio) – convertido, de fresca data, ao voto em 

Macron – constata com grande inquietação: “Esta longa e caótica companha presidencial fez 

perder de vista o essencial. Sob pena de abrir falência, a França é o país da Europa onde as 

reformas são mais urgentes. Mas é também o país da Europa onde os sindicatos – ainda que 

ultraminoritários – podem impor a sua lei a todos os governos e entravar a sua acção (…). 

Com a CGT, com a Força Operária, com todos os corpos intermédios que desejam o statu quo, 

porque beneficiam com ele.” 

À esquerda, o antigo ministro dos Negócios Estrangeiros de Lionel Jospin, Hubert 

Védrine, pergunta também no Journal du dimanche (de 30 de Abril): «Será que [Macron] se 

conseguirá aguentar perante a rua e os sindicatos contestatários?” 

É exactamente esta a questão que – para além da segunda volta – os atormenta a todos. 


