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Um voto de resistência no Partido Trabalhista que fez 

abanar o Governo conservador 

 

Declaração do Labour News (1), Junho de 2017 

Com as eleições gerais que acabam de realizar-se abriu-se uma etapa crucial da crise do Governo britânico e de 

todos os governos europeus. 

O resultado da votação – os Conservadores perdem a maioria absoluta na Câmara dos Comuns e o Partido 

Trabalhista ganha 31 lugares – é uma derrota humilhante para Theresa May que havia convocado estas eleições 

antecipadas com o objectivo de consolidar a sua maioria. May julgava poder apoiar-se no voto a favor do “Brexit” e nas 

divisões internas do Partido Trabalhista para impor uma maioria sólida dos Conservadores no Parlamento e domesticar 

assim os seus opositores dentro do seu próprio partido. O Partido Conservador necessitava poder apoiar-se numa maioria 

mais ampla para continuar a impor as políticas de cortes orçamentais e de destruição de direitos da população 

trabalhadora, e para poder negociar os moldes para o “Brexit”. Contava para isso com o apoio dos principais dirigentes 

europeus e dos responsáveis da União Europeia que sentiam também a necessidade de um Governo britânico forte que 

permitisse salvar a União Europeia do afundamento. 

Uma vontade de romper com decénios de austeridade 

Ao dar 40% dos votos aos candidatos do Partido Trabalhista dirigido por Jeremy Corbyn, os trabalhadores, os 

jovens e os desempregados indicaram claramente a sua vontade de romper com dezenas de anos de política de 

austeridade, imposta pelos Conservadores e antes por Tony Blair e Gordon Brown, que representam a direita do Partido 

Trabalhista (New Labour/Progress). Há apenas um mês as sondagens previam uma vitória esmagadora dos 

Conservadores. Em poucas semanas, centenas de milhares de militantes, de filiados e simpatizantes do Partido 

Trabalhista, do movimento Momentum e dos sindicatos entraram em campanha e provocaram uma viragem nas eleições. 

Para isso, puderam apoiar-se no Manifesto eleitoral do Partido Trabalhista que está em ruptura com todos os anteriores: 

renacionalização dos caminhos-de-ferro, revalorização do salário mínimo, supressão dos contratos “a horário-zero”, 

eliminação das propinas universitárias, renacionalização e investimentos massivos no Sistema Nacional de Saúde, 

ruptura com as leis anti-sindicais introduzidas por Thatcher e agravadas por todos os governos seguintes. 
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Não é por acaso que a participação de 68,7% dos eleitores a 8 de Junho alcançou um nível recorde desde 1997 

(tendo subido 2,6% em relação a 2015). No último dia para as inscrições nos Cadernos eleitorais inscreveram-se 600 

mil novos eleitores, dos quais dois terços tinham menos de 34 anos. O Partido Trabalhista ganhou a maioria dos lugares 

nas circunscrições onde a participação aumentou pelo menos 5% em relação a 2015. Trata-se estrondoso fracasso para 

os que, dentro do nosso Partido, continuavam a atacar Jeremy Corbyn, acusando-o de ser responsável pela sua futura 

derrota. Trata-se de um fracasso para a direita do Partido que apoiou e aplicou as medidas de austeridade dos 

Conservadores. 

Em Inglaterra, o Partido Trabalhista subiu 10% e no País de Gales 12%. Na Escócia, onde este Partido tinha 

sofrido uma humilhante derrota em 2015, recuperou 6 lugares. Mas, o principal resultado das eleições na Escócia foi o 

afundamento do principal partido – o Partido Nacional Escocês (SNP). Com menos 13% de votos, o SNP perdeu 21 dos 

56 lugares que tinha. O afundamento do SNP beneficiou sobretudo os Conservadores (limitando assim o seu próprio 

afundamento a nível nacional, uma vez que ficaram com mais 12 lugares na Escócia). Os eleitores escoceses rejeitaram 

a proposta de um novo referendo sobre a independência da Escócia, a política de submissão total às instituições da União 

Europeia e as políticas de austeridade aplicadas na Escócia pelo SNP. 

Estas eleições demostraram, inclusive na Escócia, que a política do nosso partido – o Partido Trabalhista – pode 

voltar a ser o instrumento que organize a resistência da classe operária e das populações para impor uma política 

socialista. 

Um Governo minoritário 

Após estas eleições, à frente do país está um Governo minoritário. May não tem outra opção para se manter no poder 

senão estabelecer alianças com os piores reaccionários do DUP (Partido Unionista Democrático) irlandês. Este partido 

– que se opõe ao direito ao aborto e aos outros direitos das mulheres, bem como ao matrimónio de homossexuais – só 

serve para uma causa: impedir, por todos os meios, a unificação da Irlanda e manter o controlo britânico sobre uma 

parte da mesma. 

Já se estão a levantar vozes dentro do Partido Conservador que se opõem a um tal acordo ou mesmo reclamando a 

saída de Theresa May (o ex-chanceler de Cameron, George Osborne, diz que ela é uma morta-viva). Entrámos numa 

crise irreversível para a qual não há estabilização possível, a curto ou médio prazo. Se se mantiver – não havendo, de 

momento, garantias de que isso vai acontecer – este Governo terá que impor as suas decisões ao país pela força. Mas 

não estão abaladas apenas as instituições britânicas: é todo o edifício actualmente em ruínas das instituições da União 

Europeia. Guy Verhoftstadt, o negociador do “Brexit” por parte do Parlamento Europeu, declarou: “Outro golo na 

própria baliza. Primeiro Cameron e agora May, o que tornará muito mais complicadas umas negociações já de si 

complexas.” 

A crise que atinge a União Europeia (UE) não é uma crise de uma ou outra forma de Governo burguês. É a crise de 

todas as formas de Governo da burguesia. É o que mostram os abalos que acabam de sofrer quatro dos Estados 

europeus mais importantes.  

- Em Junho de 2016, a vitória do “Brexit” amalgamou uma votação popular contra a política da UE com a política de 

uma parte dos círculos dirigentes do imperialismo britânico que manifestavam a sua vontade de se afastar de uma UE 

– cuja economia se vai afundando sem cessar – e de reorientar a actividade da City (a Bolsa de Londres e os seus 

circuitos adjacentes) para Wall Street (a Bolsa de Nova Iorque), a Ásia e a África, a fim de preservar o seu lugar de 

primeira praça financeira mundial. Derrubaram Cameron e agora existe a maior incerteza sobre as formas de realizar o 

“Brexit”. 

Crise da União Europeia 

- A 4 de Dezembro de 2016, Matteo Renzi – Primeiro-ministro italiano – sofreu um descalabro total no referendo que 

ele próprio tinha convocado para reformar a Constituição. 

- Em França, o presidente François Hollande decidiu não se recandidatar. O anterior presidente, Nicolas Sarkozy, foi 

eliminado nas Primárias da direita. Manuel Valls, a exercer o cargo de Primeiro-ministro, foi eliminado nas Primárias 

da esquerda. Nas eleições presidenciais, os candidatos dos dois principais partidos que têm dominado a vida política 

francesa desde há 70 anos – os Republicanos e o Partido Socialista – foram eliminados na primeira volta. Jean-Luc 
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Mélenchon – candidato que incarnava a ruptura com o sistema e a continuidade com cinco meses de mobilização e de 

greves contra a reforma laboral da ministra El Khomri – obteve 6 milhões de votos (19%). Na segunda volta, entre 

Macron e candidata da extrema-direita Marine Le Pen, 16 milhões de eleitores preferiram votar em branco ou abster-

se. Um mês mais tarde, mais de 50% dos eleitores negaram-se a votar nas eleições legislativas, um nível nunca 

atingido em França. 

- Na Alemanha, após a demissão do vice-chanceler Sigmar Gabriel da chefia do Partido Social-Democrata, este sofreu 

três graves derrotas nas eleições regionais (inclusive na Renânia do Norte / Vestefália, bastião social-democrata). 

Assim, perante as eleições legislativas do próximo Outono, está em risco a possibilidade de ser renovada a grande 

coligação entre o Partido Social-Democrata e a Democracia Cristã de Merkel, que é a única possibilidade de Governo 

estável. 

Apesar da profunda crise de todos os governos a nível europeu, apesar do movimento de resistência organizado no 

Partido Trabalhista dirigido por Jeremy Corbyn – como aconteceu no ano passado em fortes movimentos de greve 

(dos ferroviários, dos médicos internos, dos controladores aéreos, etc.) – continuam a cair sobre os trabalhadores e as 

populações os piores ataques. Estes problemas são também os problemas centrais com que se confrontam os 

trabalhadores e militantes em todo o resto da Europa. 

Apoiamos o Apelo do Acordo Internacional dos Trabalhadores e dos 

Povos à Conferência Mundial de Argel 

É por isso que apoiamos o Apelo lançado pelo Acordo Internacional dos Trabalhadores e dos Povos (AIT) a uma 

Conferência Mundial Aberta, contra a Guerra e a Exploração, a realizar em Argel, entre 5 e 8 de Outubro de 2017, 

coincidindo com o centenário da Revolução russa. 

Apelo que diz: «Que primeiras lições se podem tirar dos combates levados a cabo, neste novo período, pela 

classe operária, a juventude e os povos oprimidos? 

Que lições podemos tirar sobre o posicionamento político das diferentes forças e correntes que se 

reivindicam do movimento operário e anti-imperialista? 

Que lições podemos tirar sobre os métodos adoptados, em cada um dos nossos países, para superar os 

obstáculos encontrados e dar os primeiros passos sérios no agrupamento massivo da classe operária no 

seu próprio terreno? 

Como apoiarmo-nos uns aos outros nesta batalha? 

Sobre estas bases comuns, para debater e encontrar soluções, assumimos a responsabilidade de vos 

convidar a participar na Conferência Mundial Aberta, iniciativa do AIT.» 

------------------- 

(1) O Labour News é um Boletim editado por militantes do Partido Trabalhista que são simpatizantes da IVª 

Internacional. 


