Det sammenbrudte Frankrig
Efter over 40 dage med fortsatte strejker og demonstrationer er stort set alle offentlige
virksomheder gået i stå: Hospitaler, skoler, gymnasier, universiteter, togtransport, metro og
omegnstog. Selv dommerne og advokaterne demonstrerer og strejker. 1.200 læger, der skulle
tage sig af oplæringen af nye lægeaspiranter, har opsagt deres stillinger på hospitalerne. En
skoleleder i en af Paris’ mere krævende omegnskommuner hængte sig i sit kontor på grund af
arbejdsbyrden, en pige i en gymnasieklasse nær Dijon satte ild til sig selv i desperation over
uddannelsessituationen. Det rumler fælt inden for politiet, der er dybt splittet i valget mellem
at (mis)bruge sin frihed til at lemlæste eller bare gå i solidaritetsstrejke med de mange og
fagforeningsstøttede arbejdere, der aktionerer. Politiets tekniske personale er gået med i
strejken. De mange jernbanearbejdere, hospitalsansatte og privatansatte, der strejker, føler
sig generelt destabiliseret af Macron-styrets forsøg på at indføre lydighedsbaserede points i
forbindelse vurderingen af det beløb, der skal udbetales ved alderspension samt ikke mindst
ved vurderingen af den alder, de pågældende kan gå på pension. De Gule Veste, der igangsatte
en stor opstand i Frankrig i november 2018, var blot begyndelsen på et opbrud inden for
fransk økonomi. Og det er givetvis ikke det udbrændte og totalt miskrediterede Macron-styre,
der formår andet end at provokere befolkningen i Frankrig: Det økonomiske råd, der svarer til
vores Vismænd, har netop udsendt en rapport om måden, hvorpå “livet” siver ud af den
franske statsforvaltning. Aviserne skriver åbent og tilbagevendende om en “militarisering” af
politiet med henblik på at bekæmpe og såre demonstranter. Det er opstanden, der tager over
lidt efter lidt. Som i Ecuador, Chile, Sudan, Irak, Libanon, Algeriet. Men det foregår i forskellige
lag og ganske adskilt, hvad oparbejdelsen af gensidighed og styrke angår. Dog er der to
kendetegn ved disse opstande, i Paris som i Hong Kong: Det er varigheden og at opstanden
har flertallet i civilsamfundet bag sig.
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