
Bloco de Esquerda 
Núcleo Europa 

O Núcleo  Europa  do  Bloco  de  Esquerda  informa  que  vai  participar   na
Marcha por uma 6ª República organizada este sábado 18 de Março em Paris
a  partir  das  14h  pelo  movimento  La  France  Insoumise liderado  pelo
candidato à presidência francesa Jean-Luc Mélenchon e apela a Comunidade
portuguesa a juntar-se a esta marcha.

Da  Praça  da  Bastilha,  símbolo  da  Revolução  Francesa  e  do  fim  da
monarquia,  à  Praça  da  República,  os  “insubmissos”  marcharão  por  uma
revolução cidadã, pela renovação da democracia e da política francesas.

Por uma 6ª República, mais parlamentar mas também mais participativa, no
fundo mais democrática e cidadã! Contra a “monarquia presidencial” que
permite a um só homem governar um país ignorando a vontade popular,
como foi o caso durante o imenso movimento social contra a reforma do
Código do Trabalho (Lei El-Khomri).

Por uma Assembleia Constituinte para que os cidadãos possam reformar o
sistema político francês renovando o pacto social e o laço político que os
une.  Contra  o  esvaziamento  da  democracia  que  leva  à  descrença  dos
cidadãos na política.

Pelo direito de revogação do mandato dos políticos pelo povo. Para que os
políticos sejam dignos de confiança e legítimos perante os cidadãos, para
varrer os escândalos de corrupção, como os de François Fillon e de Marine
Le Pen e seus respetivos partidos, e a impunidade da classe política. Porque
é o povo que os políticos devem representar,  e não a si  mesmos ou os
interesses financeiros de um qualquer grupo.

“Os insubmissos” apelam à luta por uma forma de fazer política digna e
transparente,  pela  participação  efetiva  dos  cidadãos  nas  tomadas  de
decisão e por uma democracia social, a única democracia verdadeira, com
dignidade humana e uma sociedade mais igual e sem pobreza, com direito
ao trabalho, à habitação digna, à saúde e à educação.  

Porque é esta a França com que os insubmissos querem acabar : a França
dos mais de 6 milhões de desempregados, a que vota  para cima de ¼ dos
seus jovens ao desemprego e obriga a grande massa dos que emprega a
andar de estágio em estágio, de trabalho precário em trabalho precário; a



França dos  4  milhões   de  mal  alojados,  dos   9  milhões  de  pobres,  dos
150 000 sem abrigo, das centenas que morrem na rua; a França cuja escola
pública  em vez  de  contribuir  para  reduzir  as  desigualdades,  as  acentua
despuradoramente;  a  França  cujo  sistema  de  saúde  é  cada  vez  menos
universal  e  gratuito;  a  França  que  persegue  sindicalistas  mas  onde  a
concentração da riqueza  faz lembrar o Antigo Regime.

A pouco mais de um mês da primeira volta das presidenciais (23 de Abril),
marchemos em apoio à  France Insoumise e ao seu programa humanista,
solidário e ecológico. 

Esta  candidatura  é  a  alternativa  ao  racismo,  à  xenofobia  e  às  falsas
preocupações  sociais  da  Frente  Nacional,  à  direita  cada  vez  menos
republicana de Fillon e Les Républicains mas cada vez mais conservadora e
anti-social  e  ao  centrão  dos  negócios  de  Emmanuel  Macron,  o  alto
funcionário - banqueiro e ministro, auto-proclamado  independente e que
sob coberto  de  modernismo nos  apresenta  um programa ulta-liberal,  de
retrocesso ao passado e que pouco tem a invejar ao de Fillon.

O Núcleo Europa do Bloco de Esquerda revê-se nas reivindicações da France
Insoumise e  estará  presente  este  sábado  apelando  à  mobilização  da
comunidade portuguesa, que todas as estas políticas impactam,  por uma
França que faça jus à divisa republicana Liberté, Égalité et Fraternité e que
lute pela justiça e pelo progresso social na Europa.


