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Um congresso de crise 
 

Após o anúncio da reeleição de Jeremy Corbyn como líder do Partido Trabalhista (Labour Party – LP) realizou-se, 

entre 25 e 28 de Setembro, o Congresso do LP. 

Para além da situação, inédita na história do LP, de um líder desaprovado pelos deputados do Partido e que recusa 

demitir-se, todas as reuniões do LP tinham sido proibidas, desde o início de Julho, com o pretexto de riscos de 

afrontamento entre os partidários de Corbyn e do seu opositor Owen Smith. 

Correspondente do Labour News 

(Grupo simpatizante da  

IVª Internacional no Reino Unido) 

 

A reeleição de Corbyn para líder do LP é um sinal da resistência dos trabalhadores e dos jovens do Reino 

Unido contra a política dos Conservadores – política veiculada no próprio LP pelas Direcções precedentes, 

em particular as de Tony Blair e Gordon Brown. As alas centrista e «blairista» do LP estão de tal modo 

desacreditadas que só puderam apresentar como candidato Owen Smith – personalidade secundária do 

Partido e antigo lobista à conta da indústria farmacêutica privada. 

Apesar de mais de 100 mil membros, entrados no LP após Dezembro de 2015, terem sido impedidos de 

votar, e de dezenas de milhares de outros o terem sido por uma simples carta – entre os quais Ronnie Draper, 

o Secretário-geral do Sindicato dos Padeiros, BFAWU (1) – o número de votos em Corbyn aumentou 

(passando de 251 mil para 313 mil). A mais forte progressão em participação e em apoio a Corbyn foi entre 

os sindicalistas (cujos sindicatos estão filiados no LP): participaram na eleição mais 28 mil sindicalistas, dos 

quais 19 mil votaram em Corbyn, que subiu de 40 para 60% dos votos entre os sindicalistas. 

O Congresso do LP realizado a seguir parece, pelo contrário, ter ficado marcado por manobras para impedir 

que se exprima plenamente a resistência da classe operária. O Congresso aprovou, por larga maioria, uma 

mudança das regras de nomeação dos membros do Comité Executivo Nacional (a instância dirigente) para 

colocar os partidários de Corbyn em minoria. Apesar da mudança de líder, o LP continua nas mãos dos 

permanentes do Partido e dos deputados, partidários da orientação «blairista» rejeitada pela base e pelos 

sindicatos. Para preservar o LP como Partido integrado no sistema parlamentar britânico, Corbyn tinha que 

fazer um compromisso, o que fez. 

Das suas dez promessas da campanha eleitoral, já muito vagas, não resta grande coisa. É verdade que 

Corbyn reafirmou que suprimiria a limitação nos empréstimos que os municípios podem pedir para construir 

alojamentos municipais com rendas moderadas. Mas a privatização de alojamentos municipais tem sido 

organizada, desde há anos, tanto pelos governos do Partido Conservador como pelas municipalidades do LP. 

A promessa de um Banco público de investimento – encarregue de investir 500 milhões de libras na 

economia nacional – é uma promessa que se mantém de pé, se prosseguir a destruição das bases industriais 

do país (como é o caso do previsto encerramento do maior alto-forno da Europa, Port Talbot, revendido pela 

Tata). Embora tenha garantido que revogaria a Lei sobre os sindicatos de Cameron, ele não disse nada sobre 

as leis anti-sindicais de Thatcher. Por outro lado, a anunciada promessa de reduzir as propinas de inscrição 

na Universidade foi substituída por uma ajuda aos estudantes mais pobres. 

Corbyn – que desde sempre se opôs ao armamento nuclear – também aceitou a posição oficial do LP, 

reafirmada pelo seu secretário encarregue da Defesa, Clive Lewis. Este confirmou que o LP continuaria a 

defender o Programa de mísseis nuclares Trident – no âmbito do dispositivo estratégico da NATO na Europa 

– assim como a participação no Orçamento da NATO (ao nível de 2% do PIB), objectivo fixado pelos 

Conservadores. 

Vários comités locais do LP tinham adoptado moções – apresentadas por membros que também eram 

Internos de Medicina e estavam empenhados na greve desses Internos – em defesa da renacionalização da 

Segurança Social e do Serviço Nacional de Saúde (NHS), que agora está vastamente privatizado. Pelo 

contrário, a promessa de Corbyn de um maior financiamento do NHS serve para cobrir o problema central 

da privatização. Tal como se passa no sector do Ensino, em relação ao qual – uma semana após o Congresso 

– Corbyn apelou a uma manifestação contra o Projecto de lei do Governo que visa reintroduzir um exame 

selectivo no final da Escola primária (dando acesso às Gramar Schools – escolas secundárias clássicas). O 



Sindicato dos Professores, NUT (2), também faz campanha contra esta medida. Mas, no passado mês de 

Maio, o Governo – que, nessa altura, era liderado por Cameron – fez adoptar uma Lei sobre as Academias 

que vai privatizar o conjunto do Sistema de Ensino primário e secundário, além de desmantelar o Contrato 

colectivo dos professores. No passado dia 5 de Julho, dezenas de milhares de professores manifestaram-se 

enquanto estavam em greve. Agora, a questão da selecção para a entrada no Ensino secundário é utilizada 

como uma cortina de fumo para enterrar a mobilização contra essa privatização. 

Existem enormes pressões para bloquear a resistência dos trabalhadores. É assim que a Direcção da 

Associação dos Médicos Britânicos (BMA) acabou por anular os 15 dias de greve exigida pelos Internos em 

Medicina. Esta decisão, tomada contra a vontade dos representantes sindicais dos Internos (3), é também 

uma consequência das ameaças de proibição, por parte de um Governo decidido a utilizar a fundo todas as 

leis anti-sindicais de Thatcher, e da falta de qualquer solidariedade activa por parte das Direcções sindicais 

do TUC (4). 

Apesar dos obstáculos existentes no próprio seio das suas organizações políticas e sindicais, a resistência da 

classe operária britânica abre caminho perante o aparelho do Partido Trabalhista em crise e um Governo 

dilacerado (que, a qualquer momento, pode perder a sua maioria no Parlamento). 

 
---------------- 
 
NOTAS 
 
(1) Bakers, Food and Allied Workers Union (Sindicato dos Padeiros, Alimentação e Trabalhadores Associados). 

(2) National Union of Teachers (Sindicato Nacional dos Professores). 

(3) O Comité dos Internos é uma estrutura filiada na BMA, aberta à sindicalização de todos os Médicos. 

(4) Trade Unions Congress (Confederação de todos os sindicatos britânicos). 


