
 

1) A característica principal destes contratos é que o «empregador» não menciona no contrato nenhuma indicação de horário 

ou de duração mínima de trabalho. O assalariado é remunerado apenas pelas horas que trabalhou e deve estar disponível 

para trabalhar 24h por dia. Em 2015, havia no Reino Unido cerca de 1,5 milhões de contratos com apenas algumas horas 

por mês e mais 1,3 milhões contratos sem nenhuma hora trabalhada. 

 

Reino Unido: Crise dos partidos e do Estado 

 
 

 
A 5 de Junho, os deputados do Labour Party (LP – Partido Trabalhista) votaram, com 80% a favor, uma 

moção de desconfiança contra Jeremy Corbyn. Contudo, este voto tem apenas um valor simbólico. A crise 

que rebentou no LP – provavelmente a mais grave das últimas dezenas de anos – exprime, por um lado, a 

contradição fundamental entre a base do Partido e dos sindicatos (de que mais de 60% votaram por Corbyn, 

no ano passado) e, por outro lado, o aparelho do Partido e os deputados (provenientes em grande maioria da 

direita e do centro do LP), os quais se incrustaram nos governos de Gordon Brown e de Tony Blair, que 

levaram à última derrota eleitoral do LP. 

Trata-se de uma crise profunda, porque o aparelho do LP exige que Corbyn se demita. Este recusou, 

com base no mandato ultra-maioritário que recebeu dos aderentes, deixando aos seus adversários apenas a 

alternativa de o desafiarem através de uma nova eleição interna. Uma tal eleição poderia dar a Corbyn uma 

nova vitória esmagadora. 

Nesta crise, as duas partes tentam ignorar o resultado do referendo, no qual as regiões operárias 

(tradicionalmente votantes no LP) votaram contra o seu Partido, e onde 40% dos aderentes do LP também 

votaram contra. A sublevação contra Corbyn também decorre do facto dele ter sido o único líder político a 

ter declarado – logo no dia seguinte ao referendo – que era necessário iniciar imediatamente a saída da UE, 

pôr fim aos contratos de trabalho “sem horário” (1), assim como à Directiva sobre os trabalhadores 

subcontratados (que permite às empresas empregar trabalhadores estrangeiros com contratos inferiores aos 

dos trabalhadores britânicos). Vários milhares de pessoas concentraram-se, a 4 de Julho, diante do 

Parlamento em apoio a Corbyn. No Partido assiste-se a uma revolta dos aderentes, com moções de apoio a 

Corbyn a serem votadas por comités do LP e com milhares de aderentes a afluírem nas reuniões realizadas 

em todo o país ameaçando não escolher o seu candidato `s próximas eleições (oficialmente, o candidato do 

LP às eleições gerais é escolhido, em primeiro lugar, pelo seu Comité local). Já terão sido registadas mais de 

60 mil adesões ao LP desde 24 de Junho. 

Até agora, a crise não parecia atingir o Partido Conservador, onde foi iniciada uma eleição interna 

para a sucessão de David Cameron, em Setembro. Mas, a 7 de Julho, Boris Johnson – o cabecilha anti-UE 

nos Conservadores – renunciou finalmente a apresentar-se, duas horas após Michael Gove (o seu principal 

aliado na campanha do referendo e para a sucessão de Cameron) ter anunciado a sua própria candidatura, 

sem prevenir Johnson. 



Nigel Farage, o chefe do grupo de extrema-direita UKIP, acabou também ele por se demitir. São 

todas as representações políticas que se desintegram. São todas as instituições britânicas que são atingidas 

por uma crise crucial. De tal modo, que um jornal pergunta: “Há algum piloto no avião?”  

Na Escócia – onde 62% dos votantes se pronunciaram pela manutenção na UE – Nicola Sturgeon, 

principal 

dirigente do SNP (nacionalistas escoceses) e Primeira-ministra da Escócia, anunciou que defenderia a 

manutenção do seu país na UE e convocaria um novo referendo sobre a independência. 

Muitos líderes europeus – assim como os governos francês e espanhol – mostraram a sua oposição, 

vendo claramente que uma tal iniciativa ameaça a própria existência do Reino Unido, cujo desmembramento 

teria consequências incalculáveis à escala mundial. Na Irlanda do Norte, os partidos que resultaram da luta 

pela independência nacional e que aceitaram – desde há dezenas de anos – a partição da Irlanda, falam agora 

de reunificação da Irlanda, a fim de se manter na UE. Não se trata, em qualquer destes casos, do direito dos 

povos a disporem de si próprios, mas sim da subordinação destes partidos às instituições da UE e da 

ausência de um verdadeiro Partido operário que teria podido fazer campanha contra a UE e Cameron, 

defendendo em simultâneo a unidade de uma Irlanda realmente independente. 

Para além da ajuda aos militantes e aos trabalhadores que querem reapropriar-se do LP, está colocada 

a questão da luta imediata – no terreno da luta de classes – para acabar com a política de Cameron. Tanto 

mais que há quem queira utilizar a profunda crise institucional e política para bloquear a luta de classes, para 

que os Internos de Medicina aceitem o seu novo contrato ou para que os professores anulassem a jornada de 

greve que teve lugar a 5 de Julho. 

 


