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Todos os caminhos levam a Roma 
 

 

Com base dos jornais franceses dos últimos dias, Lucien Gauthier – Chefe da redacção 

de Informations ouvrières (Informações Operárias, semanário do Partido Operário 

Independente, de França, no seu número 493, de 7 de Março de 2018) – descreve o processo de 

crise em que está mergulhada a União Europeia e os governos dos países nela integrados. 

 

 

 
 

 

Trump acaba de anunciar a instauração de taxas sobre as importações para os 

EUA, enquanto a União Europeia denuncia esta decisão e, como represália, ameaça 

taxar o burbom (uísque americano), as Harley Davidson (motas americanas) e os jeans 

Lewis. Trump retrucou que lançará um imposto de 25% sobre os automóveis europeus. 

Estes anúncios surgem num momento em que a União Europeia está numa 

profunda crise de desmoronamento. O resultado das eleições em Itália é um «cataclismo 

para a Europa», como o destaca o jornal Le Monde em grandes paragonas. 
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O anúncio do acordo do SPD, para participar na Grande Coligação com a CDU, 

esconde mal a crise política na Alemanha, onde «Merkel (é) uma chanceler com pés de 

barro», segundo o jornal Le Figaro. 

A União Europeia está em crise, tal como todos os governos dos países que dela 

fazem parte. 

Crise em Espanha, crise no Reino Unido que nunca mais acaba de tentar sair do 

problema do Brexit. «A Europa está em revolução política. É preciso ser cego para não 

o ver. Através do continente, sopra um vento de revolta popular poderoso e persistente, 

que – depois do sismo do Brexit – tem levado à derrota todos os governos tradicionais, 

a cada acto eleitoral em que têm participado os partidos que os apoiavam.» (Le Figaro, 

6 de Março) 

Todos os governos e partidos (tanto de direita como de esquerda), que têm levado 

à prática as políticas de contra-reformas, têm sido rejeitados pela massa dos 

trabalhadores e dos povos. 

Marc Lazar, especialista em relação à Itália explica: «Matteo Renzi, quando foi 

chefe do Governo entre 2014 e 2016, quis reformar à bruta, desconsiderando os corpos 

mediadores (sindicatos e associações). Por vezes as suas reformas provocaram 

clivagens, nomeadamente as do mercado do trabalho e da Escola (…). Quanto mais o 

líder é forte (e ele era-o em 2014), mais se expõe, e mais frágil fica sobretudo quando 

aparecem problemas. Foi o que se passou com a reforma constitucional, rejeitada pela 

maioria dos Italianos em Dezembro de 2016. A personalização da política tem 

vantagens, mas também existe o reverso da medalha. O mínimo falhanço paga-se muito 

caro. Uma lição para reflectir e não somente em Itália.» (Le Figaro, 2 de Março) 

E não somente em Itália… 


