
 

França: O arrogante e os preguiçosos 
 

Análise das provocações de Macron e da continuação das mobilizações 
em França, retomando as anteriores às eleições presidenciais e legislativas – 
desembocando numa reunião para constituição de um «Comité nacional de 
resistência e de reconquista das conquistas arrancadas em 1936 e 1945» 
(publicada no semanário Informations Ouvrières – Informações operárias – do 
Partido Operário Independente, de França, nº 470, de 13 de Setembro de 
2017). 
 

 
Praça da Bastilha, a 12 Setembro, dezenas de milhares de manifestantes contra os 

decretos presidenciais de Macron. 
 

Um editorial do jornal New York 
Times já tinha sublinhado a arrogância 
do presidente francês Macron. No 
próprio dia em que os trabalhadores 
saíram às ruas de França, 
manifestando-se contra os decretos 
presidenciais destruidores do Código 
do Trabalho – utilizando a inversão da 
hierarquia das normas (1) – e exigindo 
a sua retirada, Macron partiu para as 
Antilhas. Ele manifestou também, com 
arrogância, o seu desprezo por aqueles 
que estavam a manifestar-se 
considerando-os uns preguiçosos. 

Ele tinha expresso, igualmente, 
esta arrogância e este desprezo ao 
declarar – contrariando toda a 
evidência – que o Governo francês tinha 
feito tudo o que era necessário em 
relação às ilhas de Saint-Martin e de 
Saint-Barthélemy (devastadas pelo 
furacão Irma há uma semana) e onde 
toda a gente denuncia a incúria do 
Estado. 
Nestas ilhas, tal como em França, cresce 
a cólera contra este Presidente e este 

Governo. «Que ele fique em casa, que nos 
faça chegar os meios de socorro, é tudo o 
que lhe pedimos; ele não é bem-vindo» – 
declarou uma habitante de Saint-
Martin. 
Em França, após o Código do Trabalho, 
Macron anunciou as «reformas» para a 
SNCF (Sociedade Nacional dos 
Caminhos-de-Ferro), a Função Pública, 
a Segurança Social, as aposentações e o 
Seguro por doença – isto é, a destruição 
das conquistas históricas de 1936 e 
1945! 

Nas Antilhas, é a continuação da 
opressão colonial contra as populações 
locais entregues à miséria e à 
decadência. 

À escala internacional, é uma 
política de alinhamento com Trump, o 
qual está envolvido numa perigosa 
escalada com a Coreia. É a intervenção 
das tropas francesas na Síria e em 
África, bem como a denúncia da 
Venezuela como sendo uma ditadura, 
ao mesmo tempo que o Governo francês 
apoia a «muito democrática» Arábia 



Saudita – que organiza os massacres no 
Iémen. 

Arrogante e totalmente 
reaccionário. 

Por isso faz todo o sentido o 
apelo à reunião, no próximo dia 14 de 
Outubro, para constituir o «Comité 
nacional de resistência e de reconquista 
das conquistas arrancadas em 1936 e 
1945», que diz: 
 

“Num artigo publicado em 2007, 
Denis Kessler – então Vice-presidente do 
Medef (3) – escreveu: «Trata-se, agora, 
de sair de 1945 e de destruir, 
sistematicamente, o programa do 
Conselho Nacional da Resistência.» 

Dez anos mais tarde, é Emmanuel 
Macron que declara: «O consenso 
político estabelecido em 1945 está 
caduco. As suas estruturas já não são 
adaptadas.» 
Assim, as coisas são claras. Com uma 
enorme arrogância, o novo Presidente 
diz o que pretende: prosseguir e levar até 
ao fim a política implementada pelos 
seus antecessores. Aliás, sem perder 
tempo, ele fez publicar os decretos 
presidenciais destruidores do Código do 
Trabalho. Estes inscrevem-se e agravam 
a lógica da Lei de El Khomri, 
implementada de acordo com a vontade 
de François Hollande e, antes, do próprio 
Macron… 

Mas nós sabemos que o Governo 
não tem a intenção de ficar por aqui! O 
seu próximo «dossier» visa o Seguro de 
desemprego, antes de atacar as 
aposentações. Ao mesmo tempo, tem os 
funcionários públicos na mira 
(congelamento do valor do salário-base, 
reintrodução do pagamento só a partir 
do dia seguinte à baixa por doença – dia 
de carência, redução dos orçamentos, 
diminuição drástica dos empregos 
subsidiados, etc.) e anuncia novas 
privatizações. 

A transferência para o sector 
privado dos controlos de velocidade 
constitui um exemplo simbólico. 

Face a esta política, a classe 
operária e a juventude procuram a via 
da resistência. Esta vontade exprimiu-se 
nas ruas, nomeadamente em 2016 
através de greves e manifestações contra 
a Lei do Trabalho de El Khomri. 

É verdade que, apesar da 
dimensão destas mobilizações, esta Lei 
não foi revogada. Mas não é fruto do 
acaso se, por ocasião das Primárias para 
as eleições presidenciais, os seus 
defensores (Hollande, Valls,t Sarkozy,…) 
foram eliminados, e todos os partidos 
institucionais – que desde há dezenas de 
anos têm posto em prática esta política 
reaccionária – foram derrotados e 
encontram-se actualmente em plena 
decomposição. 

Por ocasião das eleições 
presidenciais – qualquer que fosse a 
posição de todos os candidatos – o vasto 
reagrupamento que se verificou na 
primeira volta, em torno da candidatura 
de Jean-Luc Mélenchon, conjugado com a 
amplitude das abstenções e dos votos 
brancos e nulos na segunda volta, 
exprimem igualmente a rejeição desta 
política. É preciso recordar que, na 
primeira volta, aquele que se apresenta 
como Júpiter (Macron – NdT) só obteve 
18% dos inscritos, e que mesmo na 
segunda volta – e isto apesar da presença 
de Marine Le Pen – só obteve 43% dos 
votos dos inscritos… 
Consideramos que temos razões para 
afirmar que este Presidente e o seu 
Governo são extremamente fracos. E, 
mesmo se sabemos que a luta de classes 
e a democracia não se podem resumir à 
questão eleitoral, também a este nível 
eles são minoritários. Contudo, sabemos 
que eles têm a intenção de continuar os 
seus golpes baixos. 

Por isso, é urgente organizar a 
resistência. 



A 25 de Março de 2017, 600 
militantes – delegados de comités locais 
pertencendo a diferentes organizações 
sindicais e políticas – e eleitos decidiram 
constituir um «Comité nacional de 
resistência e de reconquista» pela 
defesa das conquistas arrancadas em 
1936 e 1945. 

Não se trata, é claro, de nos 
substituirmos às organizações sindicais 

ou políticas a que cada um adere 
livremente. 

O nosso objectivo é, 
simplesmente, contribuir para o 
agrupamento das forças necessárias que 
permitam arrancar a vitória. 
 

Paris, 8 de Setembro de 2017 
 

A tribuna da Conferência de 25 de 
Março de 2017” 

 

 

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

(1) Subordinando, em particular, o Código nacional do Trabalho aos Acordos de empresa.  

(2) Saint-Martin e Saint-Barthélemy são duas ilhas do norte dos Arquipélago da Guadalupe, 

que está sob a gestão administrativa do Estado francês. 

(3) O Medef é a principal Confederação do patronato francês. 


