
Reino Unido 
 

Partido Trabalhista: apesar das 

contradições, Corbyn incarna a 

ruptura com Blair 

 

 
 

Correspondente pertencente ao Labour News 1 

 

No final de Abril, ao convocar 

as eleições gerais a Primeira-ministra 

Theresa May tentou aproveitar as 

divisões no Partido Trabalhista para 

conseguir obter uma larga maioria 

Conservadora na Câmara dos 

Comuns. Com uma curta maioria 

desde 2015, May também tem que 

contar – depois do referendo de Junho 

de 2016 – com a crise profunda da sua 

própria organização (o Partido 

Conservador). 

Portanto, esta eleição era para 

ela – que substituiu Cameron após a 

sua demissão, sem ter sido eleita – uma 

base de legitimidade, em particular 

nas negociações com a União Europeia 

e para continuar a impor os planos de 

destruição dos serviços públicos e dos 

seus funcionários. 

 

Com efeito, há um mês, as 

primeiras sondagens davam 24% de 

avanço aos Conservadores sobre os 

Trabalhistas. Mas, em poucas semanas, 

houve milhares de militantes e de 

simpatizantes que iniciaram uma 

campanha de apoio ao Partido 

Trabalhista. As últimas sondagens 

colocam agora este Partido com 38%, 

apenas a 5% do Partido Conservador. 

Os cidadãos não inscritos nos 

Cadernos eleitorais podiam fazê-lo até 

22 de Maio. Em menos de um mês houve 

2,3 milhões de novos eleitores que se 

inscreveram, entre os 7 milhões em idade 

de votar mas não inscritos. Trata-se uma 

corrida ao recenseamento maior do que 

para o referendo sobre a saída da União 

Europeia, de há um ano. 

No Manifesto eleitoral publicado 

pela Direcção do Partido Trabalhista, 

Corbyn pronuncia-se pela revogação da 

última Lei sindical adoptada em 2015, 

pelo reconhecimento dos sindicatos no 

quadro das negociações colectivas e pelo 

respeito das Convenções da OIT, 

colocando assim em causa uma parte das 

leis anti-sindicais de Thatcher. Ele 

promete também a supressão dos 

contratos «sem horário» instituídos por 

Blair (contratos que não estipulam 

nenhuma duração de trabalho, nem 

horário mínimo, sendo o salário pago por 

hora trabalhada). Promete, ainda, a 

supressão progressiva das propinas 

universitárias (que actualmente podem 

custar mais de 10 mil libras por ano, ou 

seja cerca de 11400 euros). Estas 

propinas foram instituídas em 1998 pelo 

primeiro governo de Blair, que em 

seguida as foi aumentando. 

O Manifesto promete a 

construção de mais de 100 mil 

alojamentos pelas municipalidades 

(ainda que nem todos sejam habitação 

social pública), numa situação em que, 

em Londres, mais de 47% dos sem-

abrigo e das pessoas em alojamento de 

emergência são assalariados. Promete, 

também, a manutenção do Sistema 

Nacional de Saúde (NHS) e a revogação 

da última Lei de privatização (STP). 

Na mesma semana em que o 

Partido Trabalhista publicou o seu 

Manifesto, os Conservadores também 

Goole (Yorkshire), a 22 de Maio, Corbyn em comício da campanha. 



publicaram o deles. Nele está prevista 

aquilo a que a Comunicação Social 

chama «taxa sobre a demência»: as 

pessoas idosas que tenham necessidade 

de cuidados médicos em casa e sejam 

proprietárias da sua habitação, deverão 

pagar do seu bolso o total desses 

cuidados – hipotecando a sua casa, cuja 

venda só pode ser feita após a sua 

morte… 

Após o atentado terrorista de 

Manchester, que matou 22 pessoas e 

feriu 119, Corbyn denunciou a ligação 

entre estes atentados e as 

guerras em que os 

governos britânicos – e, 

em primeiro lugar, o de 

Blair em 2003 – 

participaram ou 

apoiaram, no Médio-

Oriente e na Líbia. 

É no seu próprio Partido 

que Corbyn tem que 

fazer frente à mais forte 

oposição, já que o 

respectivo aparelho 

partidário – a todos os níveis – se recusa 

a apoiar a sua Direcção. Tony Blair 

apelou mesmo ao voto em candidatos 

Conservadores ou Liberais-Democratas 

se estes se opusessem à saída da União 

Europeia. 

Recentemente, o porta-voz de 

Blair deu a entender que iria ser lançado 

um novo Partido para ocupar o centro do 

xadrez político, ao mesmo tempo que 

vários grandes patrões – que apoiam 

financeiramente o Partido Trabalhista 

(como é o caso de Assem Allam, 

milionário que é proprietário do clube de 

futebol de Hull) – prometem apoiar e 

financiar os deputados que se oponham a 

Corbyn. 

Muitos candidatos do Partido 

Trabalhista recusam mencionar Corbyn 

e o Programa do Partido Trabalhista na 

sua campanha. 

Pelo seu lado, tal como está instituído 

nos seus Estatutos, os sindicatos apoiam 

Corbyn e o Partido Trabalhista, tanto 

financeira como materialmente. 

É significativo notar que o RMT 

– o Sindicato dos Ferroviários que tinha 

sido excluído do Partido Trabalhista, em 

2004, por ter apoiado 

partidos ou coligações 

de extrema-esquerda em 

oposição à sua 

orientação política – 

apelou a que seja dado 

um apoio total ao Partido 

Trabalhista e a Corbyn. 

Tomou esta posição 

sobre a base de 

revogação das leis anti-

sindicais, da 

renacionalização dos 

caminhos-de-ferro e da oposição à 

política de austeridade praticada pelos 

Conservadores. 

O resultado das eleições de 8 de 

Junho ainda é muito incerto. Mas é claro 

que estamos a assistir a um movimento 

eleitoral – por parte de sectores 

importantes da classe operária e, em 

particular, de responsáveis sindicais – a 

favor do Partido Trabalhista e de 

Corbyn. Trata-se da refracção, no terreno 

eleitoral, da resistência até agora 

dispersa – da classe operária e da 

generalidade da população – às políticas 

de destruição levadas a cabo por Blair, 

Gordon e os Conservadores. 

 

 

 
(1) Revista da responsabilidade de simpatizantes da IVª Internacional, no Reino Unido. 

Apesar das contradições, 
Corbyn incarna a ruptura 
com décadas de 
destruição dos direitos e 
dos serviços públicos, 
inclusive pelo Partido 
Trabalhista, no tempo de 
Blair e de Gordon Brown. 
 

 


