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C
de Portugal na União Europeia (exComunidade Europeia), os Portugueses
de França sabem hoje que eles são “
cidadãos europeus “, o que permite de
os distinguir etnicamente dos outros
imigrantes em França. Se este carácter
distintivo é a principal razão da adopção da expressão, a mesma não aparece
ainda como portadora de direitos.
Uma parte do movimento associativo -a parte onde se encontram militantes associativos sensíveis à questão
dos direitos- já de há muito estava ao
corrente que ser cidadão europeu dava
o direito de voto nas eleições locais.
A campanha das inscrições
Para gozar do direito de voto e para
ser realmente elegível, não basta ser
“cidadão europeu” e apresentar-se
numa mesa de voto no dia das eleições.
É preciso deslocar-se um dia à Mairie e
inscrever-se.
Desde fins de 1998, ano precedente
às eleições para o Parlamento Europeu,
uma parte do movimento associativo
começou a projectar e a organizar campanhas para incitar os portugueses a
inscriverem-se nas listas eleitorais.
Quem esteve empenhado nestas
campanhas, teve desde o início a
impressão que a eficácia destas operações era quase nula. Uma visita, cento
e cinquenta manifestos, vinte cartazes,
ou mesmo uma reunião pública, face à
barreira de indiferença e de incompreensão do valor mesmo do voto
(“Inscrever-se? Para quê?”). O problema maior não era o de inscrever-se ou
de não se inscrever, mas convencer primeiro do interesse que havia em votar.
Não se trata dum problema de informação, mas sim de ausência maciça de
sensibilidade aos valores democráticos
de participação colectiva, que não se
resolve com os meios empregados.
Os resultados finais destas inscrições, já baixas nas listas para as eleições ao Parlamento Europeu, foram
extremamente fracos.
Não se conhecem os números exactos de portugueses que se inscreveram
à data de 30 Dezembro 2000 nas Mairies
de França. Sabe-se que o fenómeno de
não inscrição maciça é comum aos
outros residentes originários de países
da União Europeia. Globalmente, portugueses incluídos, a percentagem dos
residentes comunitários que se inscreveram é da ordem de 8 a 9 %.
Tudo somado pode-se dizer que
ainda assim há por volta de 50 a 70.000
portugueses que se interessam a eleições locais. O restante da população
portuguesa deixa-se simplesmente
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governar por quem uma maioria dos
outros, principalmente franceses, escolherem para os governar.
A surpresa da presença de candidatos portugueses nas listas de candidatos francesas
À vista destas conclusões, seria lógico imaginar que a presença de portugueses nas listas eleitorais dos partidos
franceses fosse extremamente reduzida.
Em fins de Fevereiro, foi por conseguinte uma surpresa saber que de
diversas vilas da região parisiense e de
vilas da província vinham notícias da
presença de portugeses nas listas partidárias (e, muito mais raramente, em
listas não partidárias).
Diversas fontes indicaram 389 candidatos portugueses nas listas autárquicas. Trata-se aqui de candidatos portugueses mono-nacionais, pois os
portugueses naturalizados e os que são
franceses por efeito de nascimento em
França, não foram contabilizados pelo
Ministério do Interior françês.
Assim, não é muito arriscada a afirmação que cerca de 500 candidatas e
candidatos às eleições autárquicas francesas eram de origem portuguesa
(mono e bi-nacionais). É um número
muito reduzido tendo em conta que o
numero total de candidatos ultrapassam os cem mil. Mas o facto é a relevar porque precedentemente esse direito não existia para os que possuíam só
a nacionalidade portuguesa, e os naturalizados, à parte alguns casos isolados, não apareciam nas listas de candidatos.
Tendo em conta a fraquíssima
afluência dos portugueses nas listas
eleitorais abertas nas mairies, pode surpreender o facto que encontramos um
número relativamente elevado de candidatos de origem portuguesa.
O número de candidatos mononacionais portugueses eleitos foi de 83.
Tendo em conta que os de origem portuguesa estavam muitas vezes em melhor posição nas listas para serem eleitos, não parece exagerado dizer que
mais duma centena de vereadores em
França são de origem portuguesa. Não
é impossível que o número total se
aproxime de 150.
É claro que a significação se coloca
apenas em termos de imagem. A cultura artística portuguesa, “a de là
debaixo”, consegue uma certa visibilidade nos espaços reduzidos franceses
onde se pratica comunicação das diversas disciplinas artísticas (cinema, literatura), mas a comunidade portuguesa
que vive aqui sofre da invisibidade à

qual, voluntáriamente ou involuntáriamente, muitos dos seus membros
contribuíram (com estratégias de resto
justificáveis).
Este episódio da presença de portugueses nas listas de candidatos às
eleições autárquicas veio contribuír a
que diminua um pouco essa invisibilidade de que muitos portugueses (não
todos, com certeza) se queixam 
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