
 

Porquê tanta fúria contra Mélenchon? 
 

 

 

Em França, a primeira volta das eleições legislativas realizou-se a 11 de Junho e 
a segunda volta vai ter lugar no próximo domingo (18 de Junho). Transcrevemos de 
Informations ouvrières – Informações operárias, o semanário do Partido Operário 
Independente, de França – edição nº 457, de 14 de Junho de 2017, uma nota de Daniel 
Shapira, mostrando a razão de fundo da fúria contra as listas da França Insubmissa 
(apresentadas pelo Movimento liderado por Mélenchon): são as únicas que têm um 
posicionamento consequente contra Macron e a sua tentativa de destruição do Código 
do Trabalho. 

 

Não se passa um dia sem um ataque contra Jean-Luc Mélenchon. E isso vem de todos os quadrantes 

políticos e da maior parte dos grandes órgãos da Comunicação Social. 

Por exemplo, o porta-voz do EELV (1), Julien Bayou (eliminado na primeira volta em Paris), declarou 

alguns dias antes do acto eleitoral: «Mélenchon será responsável pela derrota». Mas, da derrota de quem? 

Daqueles que, como o EELV acompanharam a aplicação da política governamental de Hollande-Valls de 

destruição do Código do Trabalho? 

O Secretário nacional do PCF, Pierre Laurent, também não parou de se manifestar contra Mélenchon 

sobre o tema: «A divisão das forças de esquerda paga-se muito caro». As «forças de esquerda»? Aquelas 

que, com as leis de Macron e de El Khomri, assestaram um primeiro ataque crucial no Código do Trabalho, 

ataque que Macron quer agora amplificar? 

E esta campanha contra Mélenchon tem todos os matizes. Mas, porquê uma tal fúria? Não decorre 

ela apenas do seu posicionamento político? 

Na véspera do acto eleitoral Mélenchon escreveu: «O que está em jogo nestas Legislativas mudou de 

natureza nas últimas horas. Quatro dias antes da votação soubemos – através do jornal Le Parisien – a 

amplitude do ataque ao Código do Trabalho prevista pelo governo do Sr. Macron (…). Trata-se de um golpe 

de Estado social, uma vez que os deputados não poderiam discutir nem alterar uma única das decisões 

tomadas através de decretos presidenciais. Contudo, estão em causa milhares de questões muito precisas 

referentes à vida quotidiana dos assalariados: a duração do trabalho, os salários, o direito de alerta sobre a 

situação da empresa e de evacuação em situação de perigo (2), os motivos para despedimento e muitos 

outros itens. Estão para ser revogadas as conquistas de um século de lutas e de compromissos sociais.»  

E, na noite da primeira volta, Jean-Luc Mélenchon voltou a insistir: «A imensa abstenção (3) mostra que não 

existe maioria para destruir o Código do Trabalho.» 

É esta a razão de fundo desta fúria contra o líder da France insoumise (França Insubmissa): todos os 

apoiantes do capital financeiro quereriam calar a voz daqueles que se opõem à destruição do Código do 

Trabalho. 

Daniel Shapira 

------------------------ 

(1) Trata-se do partido Europe Écologie - Les Verts (Europa Ecologia – Os Verdes). 

(2) Trata-se de prerrogativas actuais do Comité de Empresa (em que participam os trabalhadores), face à sua 

Administração. 

(3) Nesta primeira volta, houve cerca de 51% de abstenção – a maior de sempre – e a votação nos candidatos nas 

listas do France en Marche (França em Marcha, Movimento liderado por Macron) representa apenas 15% do 

total dos eleitores inscritos nos Cadernos eleitorais.  

 

 


