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Depois da Primeira-ministra 

Theresa May ter desencadeado o 

processo de saída da União Europeia 

(UE) – de acordo com o Artº 50 do 

Tratado da UE – as negociações em 

curso mostram que está em jogo uma 

feroz renegociação das posições dos 

diversos imperialismos europeus. May 

multiplica posturas rígidas, prometendo 

a saída do Mercado Comum, mas sabe 

muito bem que a interdependência dos 

mercados europeus levará, 

obrigatoriamente, a acordos para salvar 

os interesses financeiros da City. Ao 

mesmo tempo, o Governo multiplica as 

visitas ao estrangeiro (Índia, Filipinas, 

Malásia, Indonésia, Arábia Saudita), a 

fim de estabelecer novos acordos 

comerciais. 

Da parte dos negociadores da 

UE, o anúncio repentino de que 

qualquer acordo comercial com o 

Reino-Unido, que incluísse Gibraltar, 

teria de ter o aval do Governo espanhol 

– visa pressionar May nas negociações.  

De igual modo, se Nicola 

Sturgeon (Primeira-ministra escocesa) 

mantém o pedido de organização de um 

referendo para a independência da 

Escócia – a fim de aderir à UE, em 

seguida, enquanto Estado 

«independente» – é porque sabe ter o 

apoio de uma parte dos dirigentes 

europeus, após a Espanha ter anunciado 

que não vetaria a adesão de uma 

Escócia independente. 

Mas se todas estas manobras 

revelam o estado de crise dos governos 

europeus – e, em particular, do Governo 

britânico – isso não impede que este 

continue a implementar medidas de 

destruição dos serviços públicos e dos 

direitos operários.  

É assim que no Orçamento para 

2018, adoptado no mês passado, o 

financiamento do Sistema Público de 

Saúde (NHS) vai ter uma redução de 

0,6% em termos reais, e as condições do 

subsídio para deficientes (PIP) vão 

endurecer para permitir poupar 3700 

milhões de libras. Recentemente, a 

Cruz-Vermelha britânica considerou 

que o NHS estava perante uma 

verdadeira crise humanitária. 

Apesar de um recuo no aumento 

das quotizações sociais para os 

trabalhadores por conta própria – o que 

revela a profundidade da crise do 

Partido Conservador, que permanece 

muito dividido – as medidas de 

austeridade continuam. 

A 1 de Março entrou em vigor a 

nova Lei sobre os sindicatos, adoptada 

em Maio de 2016, que restringe 

fortemente as condições legais de 

exercício do direito à greve. Se essas 

regras já estivessem em vigor no ano 

passado, dois terços das greves da 

Função Pública teriam sido ilegais. 

No seu Congresso de Setembro 

de 2016, a principal Confederação 

sindical (o TUC) adoptou duas emendas 

defendidas pelo Sindicato dos 

Ferroviários (RMT) e o Sindicato dos 

Bombeiros (FBU) que propunham «a 

convocação de uma Conferência de 

urgência dos sindicatos para criar um 

quadro de discussão prática sobre a 

forma de coordenar a nossa resposta 

legal e a acção contra a nova Lei». A 

emenda do FBU pedia que fossem 



postos à discussão «todos os meios para 

pôr em causa a nova legislação. Isso 

deveria incluir um aumento progressivo 

da mobilização para a revogação da 

Lei e da outra legislação anti-sindical, 

bem como medidas práticas para 

ajudar os sindicatos e os grupos de 

trabalhadores ameaçados pela 

aplicação desta nova Lei anti-

operária.» 

Contudo, depois de uma 

concentração frente ao Parlamento, em 

Novembro de 2015, o TUC não tomou 

nenhuma iniciativa para se opôr 

seriamente ao Governo. 

Apesar deste obstáculo, têm sido 

muitas as greves sectoriais para 

combater a destruição de todas as 

conquistas. Os ferroviários do RMT a 

trabalharem na rede Southernrail estão 

no 30º dia de greve, desde há um ano, 

contra a supressão dos revisores nos 

comboios. Os membros do mesmo 

sindicato das redes Northern e 

Merseyside também entraram em greve 

a 13 de Março pelas mesmas razões. Na 

Southernrail, por duas vezes, os 

condutores de comboio sindicalizados 

no Aslef votaram contra o acordo 

assinado entre a Direcção do Aslef e a 

Direcção da companhia ferroviária, o 

qual estipulava a supressão dos 

revisores. 

O Royal College of Nurses 

(organização profissional das 

enfermeiras) vai realizar uma votação 

dos seus aderentes contra o 

congelamento dos salários na Função 

Pública, incluindo a greve. O Congresso 

anual do NUT (Sindicato dos 

Professores) acaba de votar a 

organização de um dia de greve nas 

regiões mais atingidas pelos cortes no 

Ensino (a reforma do financiamento 

visa retirar verbas de certas regiões para 

as dar a outras). 

Delegados do Sindicato de 

Lewisham (arrabalde no sul de Londres) 

tomaram a palavra nesse Congresso. 

Kerr disse: «Isso não deve ser o fim mas 

o início, pois não podemos apoiar-nos 

sobre um dia de greve isolado e, em 

seguida, voltar ao trabalho normal.» E 

Cleo Lewis, do mesmo sindicato: 

«Temos sido passivos há demasiado 

tempo. O Governo sabe-o e usa isso a 

seu favor. Já chega. Nada muda se só 

nos sentarmos e discutirmos… No final, 

o Governo não aceita as nossas belas 

palavras e devemos mostrar que somos 

sérios.» 

Estas intervenções mostram uma 

realidade: com Brexit ou sem em ele, se 

o governo de May em crise pode 

continuar a aplicar a sua política 

destruidora é porque beneficia da 

passividade de algumas Direcções 

sindicais e, em particular, da Direcção 

do TUC. Em contrapartida, as muitas 

greves locais mostram a disponibilidade 

dos trabalhadores para se organizarem 

com os seus sindicatos para defender as 

suas conquistas. 
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