
Ao governo francês 
 

Levantam-se vozes atualmente para modificar os nossos textos fundamentais que, no entanto, foram decididos 
soberanamente pelos Estados membros aquando da sua adesão. Mas modificar o quê? A igualdade dos homens 

em dignidade e direito? O direito de cada um ter um julgamento justo através duma justiça independente? E 
instala-se finalmente a ideia de que, para ser mais eficaz, devemos revogar o Estado de direito, confundindo a 

mudança legítima de qualquer governo eleito para mudar o estado de direito, mas considerando que todos 
temos que nos inscrever neste Estado de direito que é existencial de nossa Europa, cujos princípios foram 

construídos pela nossa história e são fruto dos nossos compromissos comuns. » 
 

Emmanuel Macron, no Parlamento Europeu em 19/01/2022 
 
Se as palavras ainda tivessem sentido, o governo francês deveria estar na primeira linha da 
defesa do Vincenzo Vecchi, ameaçado de extradição para a Itália afim de cumprir doze anos 
de prisão relativos à sua participação nas manifestações de Gênova em 2001. 
 
Uns simples danos materiais nunca poderiam ter levado a uma sentença tão pesada sem o 
recurso a uma lei anacrónica que data da era mussoliniana e que dormia mais ou menos há 
sessenta anos no fundo do código penal italiano: o delito de devastação e saque. Esta lei 
permite basicamente condenar um manifestante simplesmente porque ele está perto dos 
abusos cometidos. 
 
Para dar um exemplo autêntico tirado do próprio caso Vecchi, se você estiver a ver um carro a 
queimar no meio de uma multidão que está a ver também, é necessariamente porque você 
mesmo o incendiou, mesmo que não haja provas ou testemunhos que o demonstrem. E é tudo 
da mesma talha neste caso que acumula os «é necessariamente ele» e «é óbvio porque ele 
estava lá», para compensar uma lamentável falta de provas. 
 
O delito de devastação e saque escolhe a presunção de culpabilidade em vez da presunção de 
inocência. O presidente Macron repetiu várias vezes o seu apego a esta última noção em casos 
que diziam respeito a um ou a outro membro do governo. Não queremos considerar que haja 
cidadãos mais iguais do que outros perante a lei num estado democrático. 
 
Nunca ninguém ouviu falar do Vincenzo Vecchi antes da sua detenção em 2019. E por um 
bom motivo, este « perigoso indivíduo » viveu tranquilamente em Rochefort-en-Terre durante 
cerca de dez anos, forjando laços e amizades que lhe valem o apoio de dezenas de comités em 
toda a França durante estes últimos três anos. 
 
Para lá dos laços afectivos, foi a negação da justiça de que ele é objeto que permitiu esta 
mobilização. Além da negação da justiça, é defendida uma certa concepção do direito e dos 
valores democráticos: não condenamos um manifestante simplesmente porque ele está no 
lugar errado na hora errada. 
 
A França será ainda o país dos direitos humanos ou serão estes apenas um argumento 
turístico? O destino do Vincenzo Vecchi acabará com o suspense. 
 

Comité de apoio ao Vincenzo Vecchi 
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