
Quem pode barrar o caminho à Frente Nacional?  

Em França, na primeira volta das eleições presidenciais, os dois grandes partidos que eram os pilares da Vª República, 

desmoronaram-se. Tanto o Partido Socialista de Hollande, como o Partido gaulista de Fillon, foram reduzidos a 

escombros. Os partidos tradicionais franceses foram eliminados na primeira volta. Passaram à segunda volta, o gestor 

do banco Rothschild – Macron (ex-ministro da economia e autor da “lei Macron” no governo de Hollande) e a 

protofascista Le Pen (e líder da Frente Nacional). 

Pode Macron travar a ascensão da Frente Nacional? 

Perante a ameaça de Le Pen ser eleita, “ambientalistas”, “esquerdistas”, o PC (francês) e o PS (francês), os 

“republicanos”, todos em uníssono apelavam ao voto em Macron, em nome do menor dos males. 

Macron é o porta-estandarte do capital financeiro, o autor da “lei Macron” que visava liberalizar o despedimento dos 

trabalhadores franceses, o desmantelamento dos serviços públicos, a desregulamentação (“uberização”) das relações 

de trabalho. 

Num recente debate televisivo com Ângelo Correia do PSD, o deputado do PCP, Bernardino Soares, a propósito de Le 

Pen ter passado à segunda volta, disse (ver caixa) que “foi a política que a social-democracia (os socialistas) e os 

conservadores fizeram, em França, nestes últimos anos e que abriu caminho à Frente Nacional”, acrescentando que 

“O Sr. Macron tem a mesma política do que tem o actual presidente de França [Hollande], mas ainda mais agravada 

(…). Esta política é que ajudou a extrema-direita”. 

Seria expectável que Bernardino Soares concluísse que a extrema-direita não pode ser travada por Macron, por 

alguém que foi co-responsável pela aplicação da política que alimentou e reforçou a extrema-direita. 

Em vez disso, tirou a conclusão contrária. Assumiu como válida a posição defendida pelo PCF (partido comunista 

francês): “O PCF já disse que é preciso votar no único candidato que, infelizmente, restou para derrotar Marine Le 

Pen.”. 

Uma raposa não pode defender as galinhas de um lobo! 

Apelar ao voto em Macron, pretendendo que ele seja o escudo protector contra Le Pen, é como pretender que uma 

raposa defenda as galinhas de um lobo! 

É insano ou enganador pretender obter um resultado diferente, deixando inalteradas as causas que o produziram. 

O crescimento da extrema-direita, em França, na Polónia, na Hungria… não é uma maldição divina. 

A imigração e o terrorismo não são as causas do crescimento da extrema-direita. São antes os sintomas da crise do 

capitalismo e os pretextos usados pela extrema-direita para canalizar o descontentamento das populações – e a 

revolta das classes médias – contra os imigrantes e o terrorismo, quando as causas e os responsáveis por essa situação 

são os governos (ao serviço do capital financeiro) e as suas políticas. 

O que alimenta e reforça a extrema-direita é a incapacidade dos governos em resolver os problemas que eles próprios 

criaram e agravaram; são as políticas de “ajustamento”, os cortes nos salários e nas pensões; as opções orçamentais 

que asfixiam os serviços públicos, em contraste com os subsídios e as verbas de milhares de milhões de euros 

generosamente concedidos aos grandes grupos económicos e à Banca privada. 

Os interesses que Macron defende e as políticas que preconiza não só não podem travar a ascensão da Frente 

Nacional, como alimentam e reforçam a sua progressão. 

O que se pretende, quando se apresenta Macron como um candidato em que os trabalhadores deveriam votar? 

Os trabalhadores, no combate pela defesa dos seus interesses, têm de saber com quem podem contar. Quem gizou 

um plano de ataque contra os direitos e conquistas dos trabalhadores, quem elaborou uma lei anti-laboral (“lei 

Macron”) não pode ser apresentado como aliado, porque há uma candidata pior do que ele. 



 

Quem pode barrar o caminho à Frente Nacional? 

A democracia, as liberdades democráticas, a liberdade de expressão, o direito de reunião, de associação e de livre 

contratação colectiva são conquistas dos trabalhadores que os governos e as entidades patronais procuram cercear e 

condicionar (Lei da caducidade em Portugal) ou até impor a sua restrição – com medidas de excepção (França) ou 

proibição (Turquia, Hungria,…). 

Quem está em medida de defender a democracia, contra o fascismo, são os trabalhadores, organizados nas suas 

organizações de classe (sindicatos). As classes trabalhadoras são as únicas cujos interesses (a defesa e a melhoria das 

suas condições de vida e de existência) se confundem e são indissociáveis da defesa das liberdades democráticas. Os 

grandes grupos económicos e o capital financeiro sempre coabitaram muito bem com as ditaduras e o fascismo. O 

povo português pode confirmá-lo. 

Os aliados dos trabalhadores, contra o fascismo, são os camponeses e as populações pobres, são os explorados e 

oprimidos, não são os representantes do capital financeiro. 

Não havendo um candidato representante dos trabalhadores na segunda volta, a posição que deveria ser defendida 

pelos militantes operários, pelos sindicalistas, pelos defensores das liberdades democráticas é: “Nem Macron, nem Le 

Pen”! “Nem capital financeiro, nem fascismo”! 

O objectivo primeiro dos trabalhadores franceses e das suas organizações sindicais 

Acabámos de ter conhecimento da vitória de Macron com cerca de 65% dos votos. Marie Le Pen anunciou ter já 

felicitado o seu concorrente e aparente opositor. 

O verdadeiro opositor e obstáculo à progressão de Le Pen não é Macron. A classe trabalhadora e o povo francês são a 

verdadeira barreira, tanto a Macron, como a Le Pen. 

No seu Programa, Macron preconizou, nomeadamente, reduzir a despesa pública em 60 mil milhões de euros, reduzir 

o IRC para as grandes multinacionais e a Banca; reduzir as contribuições sociais (TSU) para as empresas; despedir 120 

mil funcionários públicos. 

Só os trabalhadores franceses e as suas organizações sindicais podem barrar o caminho a Macron, organizando o seu 

combate em conjunto com o povo para defender as conquistas de 1936 e 1945 (o emprego, a saúde, o ensino, a 

segurança social). Só os trabalhadores franceses e as suas organizações sindicais podem barrar e derrotar os ataques 

do governo de Macron, ao serviço do capital financeiro e das grandes multinacionais. 

 

Declarações de Bernardino Soares (PCP) no frente-a-frente  

na RTP3, com Ângelo Correia (PSD), no dia 1º de Maio de 2017 

 

Esse resultado [da passagem de Le Pen à segunda volta] deve ser explicado pela “(…) política que a social-democracia 

(os socialistas) e os conservadores fizeram, em França, nestes últimos anos e que abriu caminho à Frente Nacional (…). Quem 

abriu caminho à Frente Nacional (FN) foi o Sr. Hollande que fez tudo ao contrário das expectativas das pessoas que o elegeram. 

Foi isso que deu mais gás, mais espaço à FN. 

O Sr. Macron tem a mesma política do que tem o actual presidente de França [Hollande], mas ainda mais agravada — 

neoliberal, flexibilização das leis laborais, diminuição das contribuições para a Segurança Social, etc.. Esta política é que ajudou 

a extrema-direita. 

(…) Os responsáveis pela política dos últimos anos, incluindo o Sr. Macron, que teve responsabilidades como ministro da 

economia [do governo de Hollande] (…) com consequências muito negativas para os trabalhadores franceses, para a 

agricultura francesa (…), que agora, procura aproveitar o crescimento da extrema-direita para secar, à esquerda, as alternativas 

que propõem um caminho diferente, muito mais diferente, do que as diferenças que entre Macron e Marie Le Pen, possam 

parecer existir.” 

 


