
ESITEI entre votar no
Partido Socialista ou no
Partido Verde nas legis-
lativas européias", diz a
parisiense Isabella Fi-
toussi, que, no dia 8, aca-
bou por escolher o PS.

"Temos de seguir nossas inclinações
ideológicas, mas igualmente importante
é o ato de votar se queremos uma Europa
que represente nossos interesses. O voto
é nosso único poder."

No maior bloco econômico do mundo,
com 491 milhões de cidadãos espalhados
por 27 países, Fitoussi faz parte de uma
minoria politicamente determinada. E
uma minoria ainda crente em i nstituições
como o Parlamento Europeu, que gradu-
almente ganha maiores poderes. Apenas
43% dos eleitores foram às urnas escolher

os 763 deputados para a Assembléia de
Estrasburgo, um recorde de abstinência.

Talvez em conseqüência dessa ausên-
cia maciça, os partidos de centro-direita
saíram fortalecidos. Na Grã-Bretanha e
em Portugal, governados por partidos
de esquerda, a vitória da direita foi avas-
saladora. Na Espanha, o premier socia-
lista José Luis Zapatero perdeu por 4
pontos para os conservadores do Parti-
do Popular de Jaime Mayor Oreja.

Na França e Alemanha (onde existe uma
coalizão entre Cristão-Democratas e
Soei ai-Democratas), as formações polí-
ticas conservadoras de Nicolas Sarkozy
e Angela Merkel obtiveram confortá-
veis vitórias. Na Itália, o Partido do Po-
vo da Liberdade (PDL) do prernier Sil-
vio Berlusconi obteve 35,3% dos votos.

Um sucesso relativo. O próprio Berlus-
coni adm itiu: "E uni resultado ruim".

O presidente do conselho, de 72 anos,
esperava mais de 40% dos votos. Seu ob-
jetivo era transformar o pleito europeu em
referendo. Durante a campanha, declarou
que seu partido receberia de 43% a 45%
dos votos. Mesmo somando o resultado
de uma suposta formação política aliada à
legenda do Cavaliere, a xenófoba e eurofó-
bica Liga Norte de Umberto Bossi (10,2%),
Berlusconi encontra-se com menos de
50% de aprovação. A Itália está dividida.
Igualmente, para conforto de Berlusconi
(e de Sarkozy), o centro-esquerda está na
mesma situação. E grupúsculos de esquer-
da e extrema-esquerda não são confiáveis
em futuras alianças de oposição.

O terceiro resultado do pleito de 8 de
junho é ainda mais surpreendente. Peque-
nos partidos, dos Verdes aos de extrema-
direita na Holanda, Dinamarca, Hungria,
Áustria e Grã-Bretanha fizeram avanços
consideráveis. O Partido da Liberdade de
Geert Wilders, na Holanda, obteve, a des-
peito de seu anti-islamismo, quatro cadei-
ras no Parlamento. Na Hungria, o Jobbik,
que não esconde sua aversão aos romã e
seu antissemitismo, obteve 15% dos votos.
Resta saber como os partidos extremistas,
verdadeiro saco de gatos, se entenderão em
Estrasburgo. Se antes tinham 30 cadeiras,
agora contam com 90.

Como explicar essa tangível descren-
ça numa Europa unida? Ironicamente,
quanto mais o Parlamento Europeu ga-
nha poderes menos os europeus votam.



Ao lado da Comissão Européia e do
Conselho (de chefes de Estado dos 27
países membros), o Parlamento inter-
vém no processo legislativo, controla o
orçamento e aprova a nomeação do pre-
sidente e dos integrantes da CE.

Se a Comissão, com sede em Bru-
xelas, outrora era a instituição mais
importante, nestes tempos de crise os
chefes de Estado passaram a focar em
questões domésticas, E recorreram ao
habitual protecionismo. Vozes disso-
nantes entre os integrantes do Conse-
lho passaram, por exemplo, a debater
como o Banco Central Europeu deveria
reagir diante da crise econômica. De-
veria o BCE mirar na futura inflação ou
tentar atenuar os efeitos da recessão?
E o conservador líder da Comissão, o
português José Manuel Barroso, foi re-
legado a segundo plano.

Numerosos europeus parecem não com-
preender que o Parlamento ainda precisa
ganhar maiores poderes para vistoriar a
Comissão e o Conselho. Por tabela, crê-
em que a assembléia em Estrasburgo não
é suficientemente influente. E, assim,
seus deputados perdem credibilidade.
"Sou muito cético em relação aos reais
poderes de deputados europeus em in-
fluenciar aquilo que acontece em seus
distritos eleitorais", afirma Matt Barker,
repórter especial da mensal britânicaGQ.
Mesmo assim, Barker, de 41 anos, diz: "O
conceito da Europa é muito importante
para mim". Londrino, habitante de Flo
rença, Barker acrescenta que "sempre
me considerei, talvez em contraste com
muitos britânicos, um europeu".

Isabella Fitoussi, a economista pari-
siense, também acredita na UE. Mas tem
dúvidas sobre seus políticos. "Alguns de-
les começaram a se interessar pela Euro-
pa e pela ecologia algumas semanas antes
das eleições", afirma. "E tem gente quese
surpreende porque o nível de abstenção é

tão alto.7' Como escreve Heribert Pranti,
do diário alemão Suddeutsche Zcitung, a
"Europa atual ainda não é aquela dos ci-
dadãos. E uma Europa das elites".

A vitória de partidos de centro-direita
é mais fácil de explicar. Os 21 governos
de direita da UE pegaram a esquerda no
contrapé. Estabeleceram políticas keyne-
sianas. Ou seja, lançaram planos para re-
gulamentar os mercados. Houve naciona-
lizações. As indústrias automobilísticas,
bastante afetadas pela crise na Europa, fo-

ram fortemente subvencionadas na Fran-
ça e na Alemanha, motores econômicos
do continente. Além disso, a Europa ainda
abriga nostálgicos reacionários.

Uma novidade foi a vitória de Antonio
di Pietro, o magistrado anticorrupção,
líder do partido Itália dos Valores, que
obteve 8% dos votos. Di Pietro pede a
renúncia de Berlusconi. A luta do magis-
trado é contra as elites que, por ora, im-
pedem a implementação de uma demo-
cracia continental. •
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