
Grã-Bretanha: A algumas semanas do referendo... 

 
Uma sondagem recente indica que as intenções de voto a favor de uma saída da UE seriam de 52%, contra 48% 

pela manutenção. Desde há meses, os resultados das sondagens são muito próximos, ninguém sabendo o que se 

irá passar a 23 de Junho, nem a dimensão da abstenção. Um estudo realizado pela campanha “A Grã-Bretanha 

mais forte na Europa” – que defende a manutenção – indica que cerca de 50% dos eleitores do Partido 

Trabalhista (PT) não conhecem a posição do seu partido, pensando que apela a votar pela saída ou, então, que 

está dividido sobre a questão.  

 

Portanto, o pânico apodera-se de todos aqueles – da Direita à Esquerda – defendem a todo o custo a UE que, como 

acontece em toda a Europa, é um instrumento central do capital financeiro. 

Algumas semanas depois de ter acusado Sadiq Khan, o novo presidente da Câmara trabalhista de Londres, de ser um 

aliado dos Jihadistas, David Cameron desenvolve uma campanha activa ao seu lado, e este não hesitou em colocar o 

seu sucesso eleitoral ao serviço da defesa de UE e... de Cameron, chefe de um Governo em crise e rejeitado. 

O mesmo Cameron assinou, há algumas semanas, um artigo no jornal Guardian – com Brendan Barber, antigo 

Secretário-geral do TUC, a Confederação sindical – para defender a manutenção na UE. A campanha para a saída da 

UE é dominada, mediaticamente, pela Direita do Partido Conservador – uma campanha racista e anti-imigração. 

Ninguém acredita que, quando se desembaraçarem UE, os Conservadores partidários do Brexit defendam, de repente, 

os Serviços públicos e Segurança social, que são o seu 2º tema de campanha. 
 

Uma nova campanha está a ser feita: a da chantagem com o caos 
 

Apesar destas manobras, os eleitores britânicos e os membros do PT – tal como os dos sindicatos, cuja maior parte das 

Direcções apelam a votar pela manutenção – não estão convencidos.  

Quando, desde há 30 anos, os direitos operários deste país sofreram recuos terríveis, as mais importantes Federações 

sindicais e a Confederação fazem a sua campanha argumentando que a UE teria permitido ganhar direitos. Ou, pelo 

menos, teria limitado a destruição massiva que os Conservadores pretendiam fazer. Face à rejeição em relação aos 

Conservadores, as campanhas comuns com eles são largamente rejeitadas pela base do PT, inclusive em Londres, com 

Sadiq Khan. Assim, uma nova campanha está a ser feita: a da chantagem com o caos. 

A 28 de Maio, a Direcção do PT lançou, oficialmente, uma nova campanha: “Uma outra Europa é possível”, para 

“construir uma Europa de democracia, dos direitos humanos e de justiça social”, até uma “Europa dos 

trabalhadores”. Na tribuna deste meeting, estiveram Caroline Lucas, deputada dos Verdes (incondicional UE), John 

McDonnell (braço direito de Corbyn na Direcção do PT, e do qual um deputado deste Partido diz: “O facto de, no 

passado, ter tido dúvidas sobre a UE, faz dele um advogado da UE ainda mais convincente.”)1. Nessa tribuna esteve 

também Yanis Varoufakis, antigo ministro da Economia do governo de Tsipras na Grécia e “economista marxista”. É 

apresentado como tendo “atacado a Troika e concluído que não se pode vencer cada um no seu país, mas temos de 

ganhar todos através da Europa”. Por fim, Owen Jones – articulista do Guardian e conselheiro político de 

McDonnell – tomou a palavra. Em Julho de 2015, Jones ainda escreveu no Guardian: “A Esquerda deve agora 

defender a saída da UE. Deveríamos estar revoltados pela ruína da Grécia organizada pela UE.” Hoje, Jones et 

Varoufakis juntam-se para explicar que não se pode sair da UE, que o mercado livre continuaria a impor-se, 

queiramos ou não. Para Varoufakis, o afundamento da UE mergulharia o continente numa tempestade económica e 

política de que nenhum Brexit protegerá a Grã-Bretanha”. 
 

40% dos militantes do PT são pela saída 
 

Apesar de tudo isto, as sondagens indicam que 40% dos militantes do PT são pela saída, tal como cerca de 30% dos 

eleitores do SNP (nacionalistas escoceses). No movimento sindical, as tomadas de posição a favor da UE foram pouco 

discutidas. 

Aliás, muitas das Federações não tomaram posição oficial. Só o RMT (ferroviários), o Aslef 

(maquinistas) o BFAWU (sindicato da alimentação) tomaram posição contra a UE, explicando num comunicado 

comum: “A UE que teria direitos e protecção aos trabalhadores é um mito. Praticamente todas as leis que protegem 

os trabalhadores são leis nacionais, que foram conquistadas pelas lutas e campanhas dos sindicatos britânicos e do 

movimento operário.” 

Um apelo assinado por vários membros do PT em Londres, assim como por sindicalistas, sublinha que a UE sempre 

apoiou a política dos Conservadores! (…) E que um Governo que queira defender os direitos dos trabalhadores 

encontrar-se-á em conflito com as regras da UE (...).” 
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Tribuna livre da luta de classes na Grã-Bretanha 
 

 

(1) No referendo de 1975, Corbyn, McDonnell, a Esquerda do PT e os sindicatos votaram contra a adesão. 


