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França: Siguem ingovernables

L'elecció de Nicolas Sarkozy marca la victòria d'un projecte de desestructuració social i repressió policial. Era el
candidat més obertament favorable a les classes dominants i per a ell governar significa servir a la Medef, la
patronal francesa. Necessitem preparar-nos per a afrontar els atacs que vindran. I Sarkozy ja ha deixat clares les
seves intencions: acabar amb la negociació col·lectiva, abolir la setmana de 35 hores, restringir el dret a vaga, un
reforçament autoritari del règim, un increment de les mesures "de seguretat", repressió per als barris obrers i
intensificar la caça dels "sense papers".

Les classes populars i el moviment social i sindical es troben davant un gran repte. Enfrontats amb un govern
bel·ligerant i amb la patronal, no poden confiar en un Partit Socialista confinat en una inofensiva i estèril oposició
parlamentària i que a més comparteix gran part del programa de la UMP (reforma de les pensions, expulsió dels
"sense papers"...) . Els treballadors no podem treure res bo de quedar confiats que el canvi arribi de la mà d'un Partit
Socialista cada vegada més a la dreta.

Per a aconseguir els nostres objectius hauríem de lluitar per ells. La campanya electoral ha estat marcada per
conflictes socials (les vagues en PSA-Aulnay, Airbus-Eads...) que han de servir de referent per a futures lluites. Però
per a frenar el corró neoliberal hem d'acabar amb les lluites sense estratègia, les protestes sense objectius clars i
defensar l'autonomia i la unitat dels moviments socials, al marge del calendari polític i del joc institucional.
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