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Marine Le Pen: EU roubou-nos todas as liberdades, devemos 

lutar para recuperá-las 

9 de Junho de 2014 08:30 

 

As eleições para o Parlamento Europeu trouxeram mudanças revolucionárias no órgão da 

poderosa EU: Partidos de direita, juntamente com os eurocépticos, espectadores apenas 

alguns anos atrás, agora já voltaram à cena politica. O Partido Frente Nacional em França, 

obteve a maioria – o que significa que as pessoas querem mudança; o mesmo com as 

outras nações. Mas o que se segue agora? É a mudança na Europa em curso inevitável? O 

que acontecerá com a própria União?  

Hoje, nos encontramos novamente com a nossa convidada especial, a líder do Partido 

Frente Nacional. Marine Le Pen através da Sophie Shervardnadze. 

Siga @SophieCo_RT 

Sophie Shervardnadze: Da última vez que conversamos, você previu que se iria tornar nas 

eleições da UE, o Partido número um em França – e aqui estamos nós. Qual é a primeira 

coisa que você quer fazer? 

Marine Le Pen: A primeira coisa que vou fazer é constituir um grupo no Parlamento 

Europeu para ser capaz de evitar quaisquer novos avanços para o federalismo europeu, o 

que eu considero ser profundamente anti-democrático. Eu acredito que isso vai contra a 

soberania do povo e os interesses econômicos, sociais e internacionais da França. Assim, 

junto com os nossos aliados, vamos agora ser capazes de fornecer uma voz nova, diferente 

da que domina na União Europeia. 

SS: Quando você examina todo o cenário, os eurocépticos estão em minoria na câmara e 

eles não estão mesmo formando um bloco, no entanto, não houve uma “vitória global”. 

Então, porquê toda essa conversa de um terramoto político? 

MP: Acredite em mim, nós vimos os rostos das pessoas aqui, em Bruxelas, que ao nos 

verem chegar, eu notei que eles acreditam que a nossa presença vai decididamente mudar 

a aparência do Parlamento Europeu e, evidentemente, os debates que terão lugar no 

Parlamento. 

SS: É tão grande o problema desses “eurocomissários” de que você se quer livrar? A 

questão da soberania é uma ameaça tão séria? 
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MP: A soberania é a base da democracia. Sem soberania, não há democracia, e dá a 

liberdade de votar numa urna e num rumo, mas se as pessoas que foram eleitas com o seu 

voto não tem nenhum poder, porque o poder real foi transferido para um organismo 

supranacional, então não estamos mais num processo democrático. E isso é exactamente o 

que estamos actualmente a atravessar. Acho que foi em 1957: Mendès France disse na 

Assembleia Nacional que existem duas maneiras de estabelecer o totalitarismo – ou todos 

os poderes estão unidos, ou podemos transferir todo o poder para um organismo 

supranacional. Bem, isso é exactamente o que eles fizeram com a construção da União 

Europeia – que transferiu a soberania do povo de um organismo supranacional que não é 

eleito, que não tem legitimidade e que impõe a sua vontade sobre o povo. Isto é verdade 

para a nossa soberania territorial – já não estamos no controle da nossa politica de 

imigração, uma vez que com Schengen todas as nossas fronteiras estão abertas; também é 

verdade a perda da nossa soberania monetária, uma vez que já não estamos a controlar a 

nossa moeda; nossa soberania orçamental – que acaba de ser transferida para a União 

Europeia, mas também a nossa soberania legislativa, uma vez que actualmente 80% das leis 

que são votadas na Assembleia Nacional Francesa, são na verdade uma transcrição de 

directivas europeias. Bem, eu considero que a França é um país livre e que deve continuar 

assim. E já que foram roubadas todas as nossas liberdades, devemos lutar para recuperá-las 

das mãos daqueles que as roubaram, sem o nosso conhecimento e contra a nossa vontade. 

SS: Há pouco tempo atrás, havia uma conversa sobre a nova superpotência emergente - a 

União Europeia. Essas eleições mostraram que o bloco está longe de ser um Superestado 

universalmente aprovado. Será que a Europa nunca se unirá agora? 

MP: A Europa não está em jogo; é a União Europeia que está em jogo. Europa existe, e é 

constituída por nações cuja riqueza reside na sua singularidade, sua soberania, sua 

liberdade, sua democracia. Então, eu sou a favor de uma Europa das nações - Eu gostaria 

que amanhã se pudesse constituir uma Europa que poderia expandir-se, mas os países que 

preservaram sua soberania trabalhassem juntos em projetos de cooperação. Isto é o que 

funciona, e é isso que eu quero implementar, mas, afim de fazer isso, nós temos que 

desconstruir esta União Europeia. 

SS: Eu notei aqui no outro dia, um membro de uma alternativa a um grupo alemão, ele quer 

dividir a zona euro, em norte e sul. Você acha que esta é uma solução? 

MP: Não, eu acho que isso é utópico. Eu acho que nós estamos tentando remendar 

emplastros em uma estrutura que estava com defeito desde o início. Quanto ao Euro, é 

realmente sobre o Euro, que eles querem fazer uma Euro-região Norte e um euro-zona sul. 

Mas, neste caso, qual é a vantagem para os países do Sul de lhes continuarem a impôr o 
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Euro? Seria melhor se eles restabelecessem a sua moeda nacional, e adaptar o nível de sua 

moeda nacional para a sua economia afim de impulsionar o crescimento, o emprego e as 

exportações. Agora, se a Alemanha quer manter uma zona euro em torno de seu território, 

é da sua responsabilidade. Se eles vêem os seus interesses lá, eles são livres para fazê-lo. 

Mas não temos interesse em integrar uma estrutura de 'sub-Euro ". 

SS: Você disse que quer defender os interesses franceses na UE contra a Alemanha - o que 

são esses interesses franceses que a política alemã está infringindo? 

MP: Deixe que as coisas fiquem claras, eu não sou a favor da germanofobia. Isto não faz 

qualquer sentido. Eu não posso ficar transtornada se a Alemanha defende os seus 

interesses. Eu simplesmente acho que seus interesses são divergentes dos nossos. É 

simples assim. Eu critico os líderes franceses por não defender os interesses da França e por 

defender os interesses da Alemanha. Por exemplo, no caso do Euro -, podemos ver que o 

Euro foi criado para e pela Alemanha. O Euro é rotineiro, mas de uma forma que se encaixa 

apenas na Alemanha e não em qualquer outro país da União Europeia. Eu quero algo com 

vantagem, e por isso eu quero uma moeda nacional. Especialmente porque moeda é uma 

parte da soberania. Não: uma moeda, é um país. Este é o equilibrio e a maneira como 

funcionam 95% dos países no mundo. Se amanhã voltassemos para as nossas moedas 

nacionais, os marcos alemães seriam supervalorizados em relação ao Euro. Nossos novos 

francos seriam desvalorizados em relação ao Euro. Teriamos o gosto, portanto, de 

beneficiar e Alemanha estaria em perda. Atualmente, a Alemanha está lucrando com o 

euro, uma vez que têm uma moeda que é estruturalmente desvalorizada, o que lhes dá 

uma vantagem competitiva considerável. Então, essa União Europeia caiu sob o domínio da 

Alemanha desde que a Alemanha tem conseguido impor seus pontos de vista sobre todos 

os outros países, e todos são mártires. Do ponto de vista da economia, do emprego, da 

sociedade, sofremos uma perda considerável nos últimos anos, e não vou continuar a 

aceitar o sofrimento do povo francês para agradar à Madame Merkel. 

SS: É óbvio que você não é uma grande fã de as políticas de austeridade que estão a visar e 

arruinar a Europa. Mas o que mais precisa ser feito para combater a crise da dívida? 

MP: Certamente que não faço de qualquer maneira. Porque as políticas de austeridade que 

têm sido implementadas têm demonstrado não só a sua injustiça, mas a sua futilidade, sua 

ineficiência. O laboratório destas políticas de austeridade é a Grécia. Basta olhar para a 

Grécia: nós fizemos com que os gregos voltassem para a Idade Média, a taxa de 

desemprego entre os jovens é de 60%, 30% para o resto da força de trabalho, uma queda 

no seguro-desemprego, uma queda nos salários, uma queda em bônus dos funcionários 

públicos . Eles já não têm acesso a cuidados de saúde adequados, as taxas de suicídio 
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dobraram, e tem havido um aumento de 50% na taxa de mortalidade infantil .. É isto 

progresso? E foi isto o prometido? Isto é uma vergonha, é escandaloso! E além disso, não 

foi reduzido o déficit ou dívida. O défice da Grécia e suas dívidas continuam a aumentar. É 

por isso que eu digo que as políticas de austeridade são tão ineficientes que não atingem os 

seus objetivos, que é a redução do défice, mas elas também são profundamente injustas e 

quase sempre desumanas sobretudo quando olhamos para o fato de que em alguns 

hospitais da Grécia, quando as mulheres vêm para dar à luz , eles só dão o seu bebê só em 

troca de pagar a conta do parto. 

SS: Quem você prefere ver como chefe da Comissão Europeia? 

MP: Eu completamente não me importo, todos eles são intercambiáveis. Esta é uma lenda 

para yuppies e para europeístas. Nós dizemos-lhes: "Reparem no Juncker!" etc, quando na 

realidade eles são todos iguais, completamente mais do mesmo! O Presidente da Comissão 

é o diretor da prisão, nada mais do que isso. Mas ele está lá para impor a aplicação das 

regras. Então, quem é o diretor, ele vai aplicar as regras dentro da prisão. Isto é exatamente 

o que o chefe da Comissão faz. O que conta é quem vai melhor aplicar a política ultra-

liberal, a transferência de soberania, as aflições que eles querem impor em várias 

populações europeias, a assinatura do Tratado Trans-Atlantic com os Estados Unidos, que 

formalmente vamos contestar e que vamos lutar com unhas e dentes. 

SS: Em eventos na Ucrânia - que você chamou a UE um "monstro antidemocrático", o que 

tornou as coisas ainda piores, com suas ofertas de parceria para Kiev. Como exatamente? 

MP: Tornou-se óbvio quando a União Europeia fez esta proposta de parceria para a 

Ucrânia, que isso basicamente significou uma ruptura de seu relacionamento com a Rússia, 

que era uma espécie de chantagem que só poderia alimentar as divisões da Ucrânia, já que 

sabemos que no interior do país, há cidadãos do Leste que sempre tiveram forte afinidade 

com a Rússia e alguns no Ocidente que colaboram com a União Europeia. Estávamos bem 

conscientes disso. E alimentando essas divisões, criaram as condições para o perigo de uma 

guerra civil. Assim, a União Europeia abriu o fogo inicial e, desde então, só agravou a 

situação, através de ameaças, chantagem e sanções, que podemos ver claramente que não 

contribuem para trazer todos à mesa para encontrar uma solução pacífica e razoável para o 

conflito. 

SS: Você disse que a UE é responsável pela situação na Ucrânia - que ela nunca sabe no que 

se está a meter? 

MP: Por definição, não cabe a mim defender a competência destes intermediários. Não sei 

se é trágico – tal ignorância geopolitica que me surpreende. No entanto, o resultado está aí 
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- a União Europeia não desempenhou o papel que poderia ter jogado, e isso contribuiu para 

agravar a situação. O que é realmente uma vergonha, é que países como a França já não 

tem uma voz diplomática - porque aqui é um conflito em que a França, se tivesse mantido 

uma voz política forte, uma voz de equilíbrio como a que eu quero que ela recupere, 

poderia totalmente conseguir superar essas dificuldades. A diplomacia da União Europeia é 

uma catástrofe, e não só na Ucrânia - cada vez que a União Europeia participa no cenário 

global, geralmente só serve para multiplicar o problema ou agravá-lo . 

SS: É a imposição de sanções à Rússia um sinal de que a política externa da UE está 

subordinada aos EUA? Até onde vai a União Europeia com isso? 

MP: Eu não sei, talvez, eventualmente, a União Europeia terá que encarar a realidade e 

chegar à conclusão de que não é a sua vantagem curvar-se à vontade dos Estados Unidos. 

Em qualquer caso, o que eu sinto, é que essas sanções têm contribuído para fortalecer 

posições opostas de cada um, o que não faz sentido. Estávamos completamente ciente do 

fato de que a Rússia, ao ser confrontada com estas sanções, só diria: "Oh, bem, se ele vai 

ser assim, não há problema, façam o que quiserem." Isso não faz nenhum sentido. As 

sanções que foram impostas, incluindo as impostas aos deputados russos e até mesmo ao 

Presidente da Duma, que são ainda mais problemáticos, são uma ruptura na tradição 

histórica a nível diplomático. Geralmente, nós não sancionamos os deputados, porque eles 

são a expressão do povo. Então, eu fico com a impressão de que não há mais regras, exceto 

talvez aqueles impostas pelos Estados Unidos, que mais uma vez defendem os seus 

próprios interesses, mas os seus interesses não são os nossos. 

SS: Ucrânia pode nunca se tornar um membro da UE? Você acha que deveria? 

MP: Obviamente que não, obviamente que não! Mais uma vez - aqui, quando a União 

Europeia prometeu deixar a Ucrânia tornar-se parte dela, é evidente que contribuiu para o 

agravamento das tensões dentro da Ucrânia. Ucrânia não vai tornar-se parte da União 

Europeia. Não vamos contar tretas - Ucrânia absolutamente não tem o nível econômico 

para se tornar parte da UE. E, mais uma vez, é um longo caminho para baixo na lista. 

Oponho-me a qualquer nova expansão, por isso eu digo isto sem julgamento algum. Sinto 

amizade para com os ucranianos, então eu não gostaria de convidar meus amigos para a 

mesa de pesadelos. Eu quero sair da União Europeia, por isso não posso convidá-los a 

participar nela. 

SS: O G7 condena Rússia para a situação na Ucrânia, prometeu mais sanções ... Por que os 

líderes ocidentais chamando a Rússia e o presidente Putin para acabar com a violência, e 

não o governo em Kiev, o presidente recém-eleito que com eles se foram encontrar? 
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MP: É uma boa pergunta. Porque estamos no culminar de uma Guerra Fria que foi travada 

contra a Rússia pelos Estados Unidos, em que as capitais europeias estão completamente 

submetidas a um nível internacional. É tão simples como isso, e uma vergonha também. E 

eu gostaria de aproveitar esta oportunidade para expressar a minha compaixão e minha 

tristeza e minha repulsa ao ver essas vítimas civis no leste da Ucrânia, que estão morrendo 

cercadas pela indiferença geral do mundo político europeu e da mídia. É um verdadeiro 

escândalo o que está a acontecer à nossa porta, e você está certo ao dizer que a partir do 

momento a Ucrânia tem um governo legítimo, é o governo que deve assumir a 

responsabilidade. Mas para isso, seria preciso exigir que o governo ucraniano desmantele e 

desarme a milícia reinante, o que seria mais provável era contrariar um número de pessoas. 

SS: As eleições na Ucrânia foram rápidas para serem aceites pelas grandes potências 

ocidentais - apesar da guerra civil que está acontecendo no país e do fato de que não houve 

votação no páis rebelde do leste. Ao mesmo tempo, as eleições na Síria, foram denunciadas 

como ilegítimas ainda antes de terem acontecido. Porquê? 

MP: Sim, mas isso vem acontecendo há anos! Quero dizer, tal e tal decide quem está no 

lado bom e quem está no lado ruim. E isso pode mudar a qualquer momento. Os bons 

rapazes de hoje serão os bandidos de amanhã, e talvez os bandidos de hoje se possam 

tornar nos bons amanhã, se Washington decidir que é sua vantagem torná-los bons. É uma 

vergonha, uma vez que há uma quantidade substancial de erros que foram feitos a nível 

internacional sob a influência de Washington, especialmente na Síria. Nós éramos os 

únicos, entre os Partidos políticos franceses, a opor-se à intervenção na Síria, os primeiros e 

únicos que, desde o início disse que estávamos armando fundamentalistas islâmicos, e se 

fosse sua a vitória, implementava um reinado de terror como aconteceu na Líbia. Isto foi, 

mais uma vez, por causa de nós. Nós os ajudámos a chegar ao poder. Este é o método 

americano internacional: eles defendem os seus interesses, ou eles pensam que os estão 

defendendo, já que às vezes eles cometem erros graves. O que é terrível é que os países 

europeus já não têm uma palavra a dizer sobre as coisas. Acabaram as nações soberanas na 

Europa que podiam ter a voz da razão para a solução pacífica de conflitos, a voz do 

equilíbrio entre os diferentes interesses de diferentes nações. 

SS: Obama disse que a segurança dos aliados europeus da América é sacrossanta, 

prometendo aumentar as implantações militares dos Estados Unidos e exercícios em toda a 

Europa. A Europa precisa deste tipo de apoio? 

MP: Para nos defender contra quem? [...] Para nos defender contra quem? Bem, você sabe 

que nós estamos deixando a NATO, para a França deixar a NATO, temos uma visão 

GAULEANA como a política internacional deve ser assim como somos para o 
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desenvolvimento de nossas relações com a Rússia, sem quebrar os laços com os Estados 

Unidos. Acreditamos que a França deve manter suas relações com todas as grandes nações 

do mundo, e nós não queremos que seja imposta uma forma de ver as coisas por alguém. 

Aspiramos a ter a liberdade de determinar a qualidade e o nível das nossas relações 

internacionais. Mas ... para nos defender contra quem? Quando fiz esta pergunta a um 

político francês, sua resposta foi "China". Ele quase sempre me faz rir. Podemos ver 

claramente que, como uma questão de fato, esta é uma oportunidade para os Estados 

Unidos para realizar a integração militar, e talvez amanhã, a integração econômica, para 

alargar o âmbito da sua influência. O acordo de livre comércio que os Estados Unidos 

querem assinar a qualquer preço é realmente apenas uma outra maneira de amarrar a 

União Europeia, de uma forma quase definitiva, aos Estados Unidos. Isto é, mais uma vez, a 

perda de independência, para não mencionar as consequências catastróficas que este 

acordo de livre comércio teria para nós em termos de agricultura, indústria, defesa, etc 

Então, isso é muito mais um Tratado geopolítico do que uma pura relação comercial ou 

Tratado econômico. 

SS: Depois de seu sucesso - e agora? Correndo para o presidente em 2017? 

MP: Olhe, se os seguidores do meu movimento confiarem em mim, uma vez que temos um 

próximo Congresso, em Novembro, onde eu vou concorrer para ser re-eleita como a chefe 

da Frente Nacional. Se eu for reeleita como a chefe da FN, então eu vou, obviamente, ser 

uma candidata para as futuras eleições presidenciais, o que pode ocorrer mais cedo do que 

o esperado, tanto para Presidente ou para as eleições legislativas, dado o nível 

extremamente baixo de apoio do Presidente da República, François Hollande. 

SS: Então você acredita que as eleições podem ocorrer mais cedo do que o previsto? 

MP: Isso é o que os amigos de François Hollande dizem, ao levantarem a questão de 

descobrir como é que eles podem assegurar por mais três anos, enquanto sofrem pesadas 

perdas em todas as eleições organizadas neste meio tempo, e têm apenas um índice de 

popularidade de 16% entre a população francesa. Acredito firmemente numa dissolução 

antecipada da Assembleia Nacional. Se os resultados desta eleição legislativa adiantarem os 

mesmos resultados que a eleição europeia, onde o Partido político do Presidente da 

República, que tem todo o poder, o Estado, a Assembleia Nacional, o Senado, as regiões, os 

milhares de municípios , só conseguiram menos de 14% das vozes, então eu não vejo como 

o Presidente da República possa continuar. Em qualquer caso, esta é a questão. 
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COMENTÁRIO DA FRENTE DO ALGARVE LIVRE DE TRANSGÉNICOS E DO SITE 

CULTO DO CONHECIMENTO DIVULGADOR DA INFORMAÇÃO 

Marine Le Pen distingue-se no seu apego ao acusar os ladrões da U.E. quanto à sua 

perversão generalizada em todos os sectores das suas estruturas. A podridrão da U.E., 

começa num Parlamento falsificado e roubados os seus poderes legislativos pelo Presidente 

da Comissão, que é sempre um qualquer fantoche favorável à América que transmuta a 

Europa numa sua colónia. E não só. Essa América troça dos cidadãos europeus que 

elegeram com seus votos um Parlamento, sem ficarem a saber quem e porque o atrofiaram 

e desmiolaram. Desconhecem esta falcatrua porque os tubarões lhes lavam o cérebro nos 

seus ecrãns fabricados com esse fim.  

Esta é a razão porque Marine Le Pen só encontra solução na desconstrução da U.E. e no 

regresso à soberania das nações. Marine Le Pen também se diferencia do oportunismo 

politico dos socialistas franceses, lacaios do bilderberguismo americano e da sua destruição 

genocída global que ela denuncia na Ucrania e na Siria e noutros locais.  

Opõe-se à austeridade, advoga as boas practicas e alia-se à coerencia e às cautelas da 

Rússia que ajuda militarmente a Siria, invadida pelos mercenários contratados para agirem 

como facínoras nas suas carnificinas. 

Curiosamente, muitos dos pontos de vista de Marine Le Pen coincidem com os argumentos 

dos melhores investigadores da actualidade e que regularmente assinam textos de opinião. 

Marine Le Pen apresenta-se como a única política francesa que quer uma França liberta do 

dominio da U.E. e da América e diz-se disposta a lutar para favorecer o povo, a quem deve a 

sua confiança sem reservas mas sujeita às polémicas especulativas da parte da oposição 

francesa que se apregoa como democrática. Contudo, ela que age como uma ditadura 

repugnante na sua conduta assassina no Mali, Libia, Siria e na Républica Africana Central e a 

sua aliança à Arabia Saudita que pratica a mais asquerosa tirania no médio oriente, uma vez 

que é ela que recruta os mercenários que matam por dia cerca de trinta inocentes no 

Iraque e outros tantos na Síria. Esta França só pode ser conivente nesta catástofre 

imparável. 


