
Carta aberta a Pierre LAURENT, 

Secretário Nacional do Partido Comunista Francês 

 

 

O Senhor acaba de declarar, à RTL, que 
as eleições legislativas são capitais para evitar 
uma reforma laboral contrária aos interesses 
dos trabalhadores e que «quantos mais 
deputados vigilantes enviarmos à Assembleia 
melhor será». 

O Senhor apontou sempre para o risco 
de «as forças de esquerda», divididas, não 
passarem à segunda volta, advogando 
«alianças, caso a caso, nas circunscrições». 

«Para evitar esta situação é preciso qualificar no máximo de circunscrições um deputado de 
esquerda, aquele que possa vencer. Ele pode ser da ”França insubmissa”, pode ser comunista, pode 
ser um socialista com o qual possamos trabalhar». 

O Senhor interroga-se sobre quem é o melhor colocado para aceder à segunda volta, 
nomeadamente nas circunscrições onde o risco Frente Nacional (FN) é maior. 

O candidato de esquerda que pode vencer, é Jean-Pierre CARPENTIER, em nome da França 
insubmissa. 

Uma sondagem publicada esta manhã, na “Voz do Norte” dá-o próximo da qualificação, e em 
situação de impedir o duelo mortal FN-LREM (1), na 11ª circunscrição de Pas-de-Calais, onde a Sra. Le 
Pen se apresenta. 

Escusado será dizer que o Sr. KEMEL, deputado “hollandista” e “vallsista” cessante, não é um 
homem com quem as forças de progresso possam trabalhar, nem na sua cidade Carvin, nem na 
Assembleia Nacional. É o deputado da austeridade e da Lei do Trabalho (2). 

Dado que o candidato do PCF não estará sequer em posição de ser reembolsado das suas 
despesas de campanha, que união de esforços conta o Senhor fazer para permitir a vitória das nossas 
ideias comuns nesta circunscrição? 

 

Na expectativa da sua resposta, 

Cordialmente, 

Gautier WEINMANN, 

Director da campanha de Jean-Pierre CARPENTIER 

 

(1) O LREM é o movimento La République En Marcha (A República em marcha), liderado por Macron, que 
foi eleito nas últimas eleições presidenciais em França. 

(2) A Lei do Trabalho, do governo Hollande-Valls viu levantar-se contra ela sistemáticas mobilizações dos 
trabalhadores, em unidade com as suas Confederações sindicais CGT e CGT-Force Ouvrière.  


