Formand for Solidarité &
Progrès, Jacques Cheminade
fremsætter en erklæring om
det franske valg
Solidarité & Progrès er Lyndon LaRouches tilknyttede politiske
parti
i
Frankrig.
Jacques
Cheminade
har
været
præsidentkandidat tre gange, men ikke ved dette valg.
PARIS, den 25. april 2022 (EIRNS)-Denne præsidentvalgkamp har
fuldstændig forsømt det franske folks bekymringer og verdens
udfordringer. Vores herskende klasser er ikke motiveret af den
almene interesse, fordi de tror, at de er de eneste indehavere
af den legitime magt, som de har erobret ved tyveri, som de
plejer, eller, inden for partisystemet, ved familie- eller
administrativ arv. De har således ladet sig selv blive blinde
og magtesløse.
Mad, bolig, belysning, opvarmning og transport til arbejdet:
alt er blevet fordyret i Frankrig. I verden respekteres et
Frankrig, der er underlagt NATO og er ude af stand til at gøre
sine rettigheder gældende, ikke længere.
– Mens vi befinder os i en nødsituation, der nærmest svarer
til en krig,
– mens en økonomisk omvæltning truer og en teknologisk
omstilling uden fortilfælde er i gang,
– mens der kommer en folkelig vilje til forandring,
genopretning og social retfærdighed til udtryk,
Ingen på landets officielle politiske scene har udarbejdet et
sammenhængende alternativ.
Det er denne vilje, der er fordelt blandt vælgerne, som

Solidarité & Progrès lytter til og forsøger at give et udtryk.
At give folkets suverænitet tillid, håb og entusiasme tilbage,
for at etablere et politisk projekt på højde med det
verdensdrama, som vi kommer til at gennemleve. Uden
eksklusivitet præsenterer vi sammen med [Georges Kuzmanovic’
parti] Sovereign Republic, kandidater til parlamentsvalget,
for at danne en spirende samling og en folkelig blok, der går
ud over den splittelse, som stive ideologier og personlige
ambitioner har skabt.
Med Jean Jaurès’, Charles de Gaulles’ og grundlovens præambel,
som hidtil er blevet misbrugt, bekæmper vi det finansielle
oligarki og dets militærindustrielle kompleks, som er vores
virkelige fjende, ikke det ene eller det andet parti eller den
ene eller den anden nation, uanset hvor vildledte de end måtte
være.
Frankrig har brug for pionerer, som i lyset af nutidens
trusler og usikkerhed ser med fremtidens øjne.
Det er vores ambition at løfte alle individer af den
menneskelige art op til menneskelig værdighed. Lad os ved at
tage udfordringen op igen, finde frem til denne entusiasme,
som er kærlighed til det smukke, det sande og det gode.
(“Après le 24 avril: Donner un visage au bloc populaire”,
https://jacquescheminade.fr/Apres-le-24-avril-donner-un-visage
-au-bloc-populaire)
Baggrund: Det virkelige nederlag i det franske valg bag
Macrons falske sejr
PARIS, 25. april 2022 (EIRNS)– … Macron blev genvalgt med
58,54% af de afgivne stemmer (18,7 millioner) over Le Pen, der
opnåede 41,46% (13,2 millioner).
Som i de fleste EU-lande har vælgerne i stigende grad udtrykt
dyb mistillid til en form for demokrati, der er ved at slå dem
ihjel. De er vrede, bange og forvirrede. Skillelinjerne går

ikke mellem venstre og højre. På Martinique og Guadeloupe og i
mange andre franske regioner stemte de samme vælgere, som gav
en stor sejr til “venstrefløjen” Mélenchon i den første runde
den 10. april, i massevis på “det yderste højre” Le Pen i
anden runde. Ikke af overbevisning, men for at fjerne det, som
de anser for pesten, ved at stemme på koleraen.
For i virkeligheden er de samlede resultater ikke glorværdige
for nogen af kandidaterne, selv om gevinsterne er imponerende
for Marine Le Pen. For det første fordi 28 % (13,6 millioner)
af de registrerede vælgere, ikke stemte, hvilket er den
største andel af vælgere, der undlod at stemme i et
præsidentvalg i 53 år. Dertil kommer, at 4,6 % (2,2 millioner)
afgav en ” blank ” stemme (en tom kuvert eller en blank
stemmeseddel), og 1,6 % afgav en stemme, der blev betragtet
som ugyldig eller ikke i overensstemmelse med reglerne.
Som dagbladet {Le Monde} skriver i dag: “Hvis vi lægger de
ugyldige stemmesedler og den manglende stemmeafgivelse sammen,
blev republikkens præsident genvalgt med kun 38,5% af
stemmerne blandt de registrerede vælgere.” Og tilsvarende
ville Le Pen’s andel kun tælle 27,3% . De samme beregninger
for præsidentvalget i 2017 giver 43,6 % til Macron og 22,4 %
til Le Pen. Kort sagt var de 5%, som Macron nu tabte (ned fra
45% til 38%), en gevinst for Le Pen (op fra 22% til 27%).
Hvis man imidlertid lægger de afholdte, de blanke stemmer og
de ugyldige stemmer sammen, når man frem til 34,2 % (ca. 16,7
mio. vælgere), hvilket ikke er så langt fra Macrons 18,7 mio.
og mere end Le Pens højeste antal stemmer nogensinde, nemlig
13,2 mio.
Naturligvis var EU-Kommissionens formand Ursula von der Leyen,
blandt de første i går aftes til at lykønske Macron med hans
“sejr”.

