
A vez dos eurocéticos 

O ESPECTRO político bri
tânico, os liberal-demo-
cratas são os europeus 
mais empenhados, de
sejando até aderir ao eu
ro. Os trabalhistas, no 
poder, tiveram uma ati

tude mais ambivalente: Tony Blair fa
lou, em 1997, em colocar a Grã-Bretanha 
no centro da Europa, mas relutantemen
te se afastou do euro em 1998, enquanto 
Gordon Brown tendeu a arengar os eu
ropeus por suas políticas econômicas su
postamente erradas (diferentemente das 
suas, é claro). Mas os conservadores são 
muito mais hostis. Eles foram contra o 
Tratado de Lisboa e sua encarnação an
terior, a Constituição Europeia. E no ano 
passado saíram do principal grupo polí
tico de centro-direita, o Partido do Povo 
Europeu (PPE), por causa de suas ambi
ções federalistas. 

Em novembro de 2009, quando ficou 
claro que Lisboa seria ratificado antes da 
eleição britânica, o líder dos tories, David 
Cameron, lançou uma nova política para 
a Europa. Muitas de suas propostas, se
gundo prometem seus assessores, terão 
apenas consequências domésticas. De fa
to, algumas serão semelhantes a medidas 
tomadas na Alemanha e na Irlanda, por 
exemplo. Mas o diabo está nos detalhes, e 
nestes há muito espaço para choques ex
plosivos com outros países europeus. 

Além disso, todos os sinais são de que 
a nova leva de deputados conservado
res está louca por uma briga por causa 
da Europa. Na época de Margaret That-
cher e John Major, o Partido Conserva

dor ficou dividido em relação ao euro-
ceticismo. Praticamente, a única divisão 
é entre aqueles que não gostam da U E , 
mas acham que seria melhor ficar nela, 
e aqueles que prefeririam sair. Segundo 
uma pesquisa feita em julho de 2009 pe
lo website Conservative Home, mais de 
40% dos possíveis candidatos tories pre
ferem uma renegociação "fundamental" 
da participação da Grã-Bretanha na UE 
ou sua retirada completa. A força da opi
nião dos novos deputados torna muito 
mais provável uma ruptura dos conser
vadores com a União Europeia. 

Por que o partido tory é tão eurocético? 
Uma resposta é que ele reflete a opinião 
pública. Por isso, a verdadeira pergunta 
deveria ser por que tantos britânicos (e 
mais especificamente os ingleses) são 
tão hostis ao projeto europeu? Pesqui
sas do Eurobarômetro constantemente 
colocam a Grã-Bretanha quase no fun
do da pilha em respostas para pergun
tas como se a participação na UE fos
se uma coisa boa, ou o quanto as pesso
as confiam nas instituições europeias. 
A explicação para essas opiniões pode 
ser encontrada na geografia e na histó
ria do país, em parte em sua experiên
cia como um integrante e em parte na 
ignorância e no preconceito. 

A geografia e a história ajudam muito 
a explicar as reservas britânicas. A His
tória de Nossa Ilha, um popular livro in
fantil de um século atrás, diz muito só 
pelo título. A experiência dos britânicos 
na Segunda Guerra Mundial como sua 
"melhor hora" contrasta fortemente com 
a de quase todos os outros europeus. 



Winston Churchill disse a Charles De 
Gaulle, em 1944, que, diante de uma op
ção entre o continente e le grand large 
(isto é, o relacionamento transatlânti
co), os britânicos sempre escolheriam o 
segundo. Esse comentário influiu no ve
to de De Gaulle quase 20 anos depois da 
primeira tentativa britânica de aderir ao 
que é hoje a União Europeia. 

A história ainda repercute. Está claro em 
The Price of Victory (O Preço da Vitória), 
de Michael Charlton, que as autoridades 
e os políticos britânicos nunca tiveram 
intenção de aderir às medidas nascen
tes na direção de uma União Europeia 
na década de 1950. Thatcher falou por 
muitos quando, pouco mais de dez anos 
depois de seu discurso de 1988, em Bru
ges, na Bélgica, em que atacou um po
tencial super-Estado europeu, disse a 
um grupo de conservadores escoceses: 
"Durante a minha vida, todos os nossos 
problemas vieram da Europa Continen
tal e todas as soluções vieram de países 
de língua inglesa ao redor do mundo". 

A experiência difícil também deixou 
cicatrizes. O principal motivo pelo qual os 
governos britânicos da década de 60 ten
taram com atraso unir-se à então Comu
nidade Econômica Europeia foi sua sen
sação de que uma Europa dinâmica es
tava superando economicamente a Grã-
Bretanha. Mas, em 1973, quando a Grã-
Bretanha finalmente entrou, também foi 
por coincidência o ano em que a Europa 
perdeu seu relativo dinamismo - e assim 
grande parte de sua atratividade. 

Isso foi reforçado pelo surgimento do 
que ficou conhecido como o problema 



do orçamento britânico. Ele foi, e é, re
lativamente pequeno, mas teria sido di
fícil elaborá-lo de maneira mais calcula
da em desvantagem da Grã-Bretanha. A 
maior parte dos gastos foi para subsídios 
agrícolas sob a Política Agrícola Comum. 
E a maior parte da renda veio de impos
tos alfandegários e taxas de importações 
agrícolas. Com um pequeno setor agrí
cola e muitas importações, a Grã-Breta
nha estava destinada a sair perdendo. Na 
verdade, desde o momento da adesão, a 
Grã-Bretanha esteve no rumo de se tor
nar o maior contribuinte líquido do or
çamento, apesar de ser um dos integran
tes mais pobres do clube. 

Mesmo antes de Margaret Thatcher 
chegar ao poder, em 1979, discussões so
bre o orçamento haviam se tornado um 
tema da presença britânica em Bruxelas. 
Ela rapidamente passou cinco anos ma
nipulando sua bolsa, antes de arrancar 
de seus colegas um desconto permanen
te no orçamento, na cúpula de Fontaine-
bleau, em 1984. Mas a Grã-Bretanha con
tinuou sendo o maior contribuinte líqui
do para o orçamento depois da Alema
nha. O dinheiro importa. Surpreenden
temente, a hostilidade ao projeto euro
peu aumentou notavelmente em vários 

outros países (Suécia, Áustria, e agora até 
na França) que posteriormente se torna
ram grandes contribuintes líquidos. 

A longa saga da libra esterlina e da 
Europa também não ajudou. Assim que 
a entrada da Grã-Bretanha foi aceita, em 
1972, a libra entrou no snake, um pre
cursor do mecanismo de taxa de câm
bio, somente para sair de maneira ver
gonhosa seis semanas depois: um tes
te premonitório da participação da Grã-
Bretanha, e posterior expulsão, no Me
canismo de Taxa de Câmbio Europeu 
(ERM, em inglês) no início dos anos 90. 
Ambas as experiências deixaram os go
vernos britânicos dos dois partidos pro
fundamente desconfiados de qualquer 
esquema monetário europeu. 

0 eurocético médio na Grã-Bretanha ad
quiriu a impressão de uma constante 
mudança de regras que sempre aumenta 
o poder das instituições europeias. Isso 
reforça seus preconceitos, como a crença 
de que a Grã-Bretanha aderiu em 1973, e 
os britânicos votaram sim em 1975, es
sencialmente a uma área de livre comér
cio que só mais tarde se transmutou em 
uma suposta união política. É verdade, 
o governo britânico não explicou exata

mente as coisas (seu relatório de 1971 in
formava que não se tratava de perder a 
soberania essencial), mas o projeto euro
peu, com sua promessa de uma união ca
da vez mais estreita, sempre teve uma di
mensão claramente política. 

Para piorar as coisas, há uma profun
da ignorância do que a UE faz e como 
ela funciona. A crença errônea de que 
a UE é responsável por até 80% de to
da a legislação da Europa (não passa de 
50%) e uma falta de compreensão do 
papel dos governos nacionais, incluin
do o da Grã-Bretanha, na aprovação das 
leis europeias promoveram a ideia de 
que uma máquina irresponsável e anti
democrática em Bruxelas está de certa 
forma usurpando o antigo papel do Par
lamento. A mídia reforça essa visão, es
pecialmente jornais eurocéticos como 
The Sun e The Daily Mail (nenhum dos 
quais se dá ao trabalho de manter um 
correspondente em Bruxelas). 

Text Box
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