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Honrar a memória e o combate de Jo Cox 

 

Jo Cox foi barbaramente assassinada quando saía de uma sessão a favor do seu partido, o Partido 

Trabalhista. 

As reacções de Cameron e dos restantes guardiões da União Europeia — Angela Merkel, J. 

Dijsselbloem (presidente do Eurogrupo) e a própria C. Lagarde do FMI — não se fizeram esperar.  

Apesar do ar “pesaroso” com que se apresentaram perante as câmaras de televisão, para lamentar 

o assassinato da deputada trabalhista, estes “senhores” do capital financeiro não conseguiram 

esconder a esperança de que o assassinato de Jo Cox lhes pudesse ser útil para abalar o 

“eurocepticismo” dos eleitores britânicos e provocar uma reviravolta no referendo de 23 de Junho a 

favor da permanência da Grã-Bretanha na União Europeia (U.E.). 

Às palavras de “pesar” proferidas, atribuímos-lhes valor idêntico ao da vacuidade das habituais e 

estafadas palavras de circunstância, cuja sinceridade nos abstemos de qualificar.  

Procurando salvar a U.E. da rápida desagregação em que se encontra, estes “senhores” 

desesperados e em pânico lançam mão a tudo o que, no seu entender, possa induzir os eleitores 

britânicos a votar, no referendo, a favor da permanência na U.E. — incluindo a instrumentalização 

do sentimento de indignação e repúdio do povo britânico pelo assassinato de Jo Cox. 

A posição assumida por Jo Cox, a favor da permanência da Grã-Bretanha na U.E., não seria, por si 

só, motivo suficiente para explicar as motivações políticas deste crime. 

Posições a favor da permanência ou da saída da U.E. também existem no seio dos 

Conservadores. Só que as divergências entre os Conservadores têm uma natureza de classe 

distinta, das divergências que opunham Jo Cox às duas alas dos Conservadores.  

Para Cameron e Johnson, o objectivo de ambos é o mesmo — a defesa dos interesses do capital 

financeiro. A divergência que entre ambos existe é sobre a resposta a dar (“ficar” ou “sair” da U.E.) 

para melhor defender a “City”. 

Não se confunda, o que é distinto. 

O que ambos (Cameron e Johnson) preconizam é a suspensão (durante os primeiros quatro anos 

de permanência no Reino Unido) de benefícios sociais aos cidadãos da União Europeia 



(equiparados a imigrantes), e os cortes no Serviço Nacional de Saúde britânico (como aconteceu 

recentemente ao fecharem 4 hospitais públicos em Londres). 

O combate em que Jo Cox estava empenhada era outro. Jo Cox combatia contra a política 

criminosa da U.E. de deportação dos refugiados, contra a política e as medidas anti-imigração 

aplicadas por Cameron e apoiadas, tanto por Johnson, como por Nigel Farage do partido UKIP (de 

extrema direita). 

O que ambos (Cameron e Johnson) preconizam é a adopção de medidas discriminatórias e 

persecutórias, seja erguendo barreiras de arame farpado e lançando cães polícias contra os 

imigrantes (como fizeram à saída do túnel de Calais), seja através de expulsões arbitrárias ao 

abrigo do programa “expulsar primeiro, averiguar [pedidos de asilo] depois”. 

O combate em que Jo Cox estava empenhada era outro. Jo Cox combatia contra a xenofobia, de 

que e o patronato inglês se serve para baixar os salários dos trabalhadores ingleses e levar 

trabalhadores imigrantes a aceitar salários de miséria, ameaçando-os de expulsão caso não 

aceitem. 

O combate travado por Jo Cox a favor de políticas de asilo dos imigrantes e de acolhimento dos 

refugiados opunha-a às duas alas do Partido Conservador e ao UKIP. 

O que a diferenciava dos seus pares era a coragem para denunciar e lutar, tanto dentro como fora 

do Parlamento britânico, contra a utilização dos imigrantes como “arma de arremesso” contra os 

trabalhadores ingleses (fomentada pelo Governo inglês com o propósito de dividir o Labour Party e 

os Sindicatos ingleses), contra a crueldade da guerra, contra o repatriamento criminoso dos 

refugiados para os locais de onde fugiram (acordo União Europeia / Turquia). 

Foi para impedir Jo Cox de continuar a lutar — contra o corte de benefícios sociais aos imigrantes 

(incluindo os cidadãos da União Europeia), contra as medidas discriminatórias e persecutórias do 

programa “expulsar primeiro, averiguar [pedidos de asilo] depois” — que o assassino e os seus 

mandantes a silenciaram. 

O seu autor e os seus mandantes quiseram silenciar, para sempre, Jo Cox, a voz daquela que, 

perante a situação das três mil crianças sírias chegadas à Europa, muitas delas órfãs de guerra, 

não hesitou em defender, na Câmara dos Comuns, o seu acolhimento dizendo: 

“Estas crianças foram expostas a coisas que nenhuma criança deve testemunhar, e eu sei 

que arriscaria a vida e o corpo para recuperar os meus dois preciosos bebés daquele 

inferno.” 

Jo Cox não foi até àquele inferno, mas aquele inferno veio até ela e ceifou-lhe a vida. 

À data de hoje, não sabemos qual vai ser o resultado do referendo britânico de 23 de Junho de 

2016. 

Qualquer que seja o desfecho do referendo, nada ficará como dantes. Fique a Grã-Bretanha na 

União Europeia ou saia dela, a situação irá, por razões distintas, degradar-se e o processo de 

desagregação da União Europeia irá acelerar-se. 

Ainda que o resultado do referendo seja favorável à permanência da Grã-Bretanha na U.E., é um 

erro pensar que isso seria positivo para os direitos dos trabalhadores ou resultaria num tratamento 



mais favorável em relação aos estrangeiros. Cameron, numa entrevista dada à “TV News” em 

30.JUL.2015, durante as negociações com Bruxelas, foi claro ao declarar que o seu objectivo era 

impedir “(…) os bandos de imigrantes que atravessam o Mediterrâneo (…) de chegar ao Reino 

Unido.” 

Seria uma grave ilusão pensar que a permanência da Grã-Bretanha na U.E. se traduziria numa 

melhoria das condições de vida e dos benefícios sociais do povo e dos trabalhadores britânicos, ou 

que os povos europeus seriam beneficiados com essa decisão.  

No Apelo de militantes do Labour Party e de sindicalistas contra a União Europeia e contra Cameron, 

os seus subscritores afirmavam: 

«A União Europeia nunca se opôs às leis anti-sindicais que, no entanto, infringiam os acordos 

da OIT. A União Europeia apoia os grandes patrões contra o povo. Quem toma as decisões é 

uma Comissão Europeia não eleita e um Banco Central. 

A União Europeia é irreformável: o acordo de conjunto dos vinte e oito Estados membros é 

requerido para transpor os tratados fundamentais. 

É um mito dizer que a União Europeia defende os direitos dos trabalhadores: os sindicatos 

dos ferroviários RMT e Aslef, assim como o sindicato dos padeiros, explicam: “Praticamente, 

quase todas as leis que protegem os trabalhadores na Grã-Bretanha são leis britânicas 

conseguidas pelas lutas e as campanhas dos sindicatos britânicos com o movimento 

operário.” 

(…) Nós apelamos os nossos camaradas do Labour Party, aos sindicalistas e aos socialistas, 

para votarem pela saída da União Europeia, a 23 de Junho.» 

Jo Cox pensava que era possível reformar a U.E. Tal como os subscritores do Apelo afirmam, 

entendemos que a União Europeia é irreformável e que o povo inglês deve votar pela saída. 

Mas, as divergências que dela nos separam, não nos impedem de expressar o nosso 

reconhecimento pelo combate que Jo Cox travou contra a xenofobia, contra as medidas 

persecutórias do governo de Cameron contra os imigrantes, contra os cortes dos benefícios sociais 

efectuados tanto aos trabalhadores ingleses como aos imigrantes, contra a política criminosa da 

U.E. de deportação dos refugiados. 

A memória e o combate de Jo Cox devem ser honrados. 

Nenhuma divergência de opinião pode servir de pretexto para justificar o silêncio em relação ao 

assassinato desta dirigente do Partido Trabalhista. Os democratas, os militantes e dirigentes do 

movimento operário, independentemente das divergências que os separem, devem condenar e 

repudiar incondicionalmente este crime hediondo e exigir a punição do autor e dos seus 

mandantes. 

Depois de ter sido alvejada, esta deputada trabalhista foi cruelmente apunhalada várias vezes. O 

seu autor e mandantes queriam certificar-se de que ela não sobreviveria. 

A crueldade com que o autor e os seus mandantes executaram o crime, é revelador do ódio dos 

exploradores em relação, aos explorados e oprimidos, aos refugiados, aos trabalhadores e às suas 

organizações de classe — os partidos e sindicatos do movimento operário. 



A história do movimento operário é a história de uma longa e árdua luta, em que os resultados e as 

conquistas alcançadas foram o produto de muitos combates que a classe trabalhadora travou 

contra a burguesia no mundo inteiro, lutas travadas por muitas gerações de militantes e 

sindicalistas, lutas e combates que, alguns deles pagaram, infelizmente, com a sua própria vida. 

Em relação à U.E., a nossa posição diverge da defendida por Jo Cox. Os factos dão-nos razão.  

A União Europeia sempre esteve do lado do grande patronato e do capital financeiro contra os 

trabalhadores, asfixiando os povos com medidas de austeridade que lhes sugam a riqueza, o 

emprego e a vida, e lhe hipotecam o futuro, para alimentar os banqueiros e demais predadores do 

capital financeiro. E… quando as escolhas, democraticamente sufragadas pelo povo, contrariam ou 

se opõem às ”recomendações e regras” europeias, esses países e povos são chantageados e 

ameaçados pela U.E., onde quem toma as decisões não é eleito. 

A União Europeia não só não é reformável, como a sua existência é incompatível com a 

democracia. 

Pela nossa parte, entendemos que a melhor forma de honrar a memória de Jo Cox e o seu 

combate contra o governo de Cameron, é apelar o povo inglês a votar pela saída da União 

Europeia e prosseguirmos, em cada país, a luta pela defesa das liberdades democráticas, pela 

defesa das conquistas sociais, que apenas podem ser garantidas, de forma duradoura, no quadro 

dos Estados Unidos Socialistas da Europa, onde os interesses dos povos sejam coincidentes com 

os dos países e dos governos que dirigem esses mesmos povos. 

 

-  Repudiamos incondicionalmente o assassinato hediondo de Jo Cox. 

-  Pela defesa das liberdades democráticas e das conquistas sociais. 

-  Pela igualdade de tratamento e de direitos para todos os trabalhadores, qualquer que seja 

a raça, género ou religião. 

-  Pelo acolhimento dos refugiados e pelo fim imediato das guerras que os originam. 

-  Pela construção de uma união livre e solidária de nações e povos soberanos, sem 

explorados nem exploradores, o que exige o desmantelamento das instituições da União 

Europeia e dos seus tratados.  

-  Pelos Estados Unidos Socialistas da Europa. 

Lisboa, 21 de Junho de 2016 


