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AEspanha é umagrande nação e omelhor que ela tem
são os espanhóis: 46milhões de espanhóis que vão

combater a crise”
MarianoRajoy, premiê eleito pelo Partido Popular (PP)

Que a luta contra a crise não signifique umaperda dos
direitos e da segurança básica que conseguimos com

anos de esforço”
AlfredoPérezRubalcaba, candidato derrotado do Partido Socialista Operário Espanhol

Saudação ao ditador

Enquanto 24,5 milhões de espanhóis celebravam a democracia, umaminoria preferiu ontem render homenagens ao
general Francisco Franco e a Jose Antonio Primo de Rivera, fundador do grupo de extrema-direita Falange.

Simpatizantes do ditador lembraram ontem o 36º aniversário demorte de Franco e o 75º de Rivera. Na basílica do
Valle de los Caidos, perto de Madri, diante da tumba do general, eles fizeram a saudação fascista (ffotto).

EUROPA

Mais conservadora
OpopulistaMarianoRajoy venceas eleiçõesgerais daEspanhaedecretaaguinadadoVelhoContinente rumoàdireita.

Especialistas culpamacrise econômicapelo fracassodos socialistasnopaís ealertamparao riscode xenofobia

Pontos de vista

“A direita já estava no poder em
um grande número de países.
Mas a crise varreu a maior parte
dos governos, não importando
sua cor. Com a ascensão da di-
reita, haverá uma maior con-
vergência macroeconômica na
Europa. Os programas de auste-
ridade e as reformas estruturais
serão implementadas pelos paí-
ses. Mas isso não levará a uma
‘mais Europa’(uma aliança po-
lítica intensa). Os governos de

centro-direita não estão unidos
nisso e alguns são eurocéticos.”

AAnalista espaanhol do EEuuroopean
Council on Foreiggn Relattions
(Consellho Europeu sobbre
Relaçõess Externas)

por José Ignacio Torreblancca

Reformas
a caminho

Arquivo pessoal

“O impacto do domínio da cen-
tro-direita na Europa será me-
nos profundo do que imagina-
mos. Independentemente da
doutrina política, os governos
europeus estão muito relutantes
em implementar uma reforma
real.Mas essa relutância chegará
a um fim muito em breve.A enor-
midade da atual crise tornará
necessária uma drástica reforma
nos gastos governamentais no
continente. A grande questão é se

os partidos conservadores serão
melhores nisso do que os esquer-
distas. É impossível de se prever.”

JJaan Tecchaau,, eesppeeciiaallissta allemmãoo
emm integgraççãão euurropeeiia ee ddireetoor
doo CCarnneggiee Euurroppee

por Jaan TTeechau

Corte de
despesas

CEIP/Divulgação

“Com a hegemonia da direita no
poder, é provável que os gover-
nos europeus se tornem mais
cautelosos em suas políticas re-
formistas. No que diz respeito a
decisões de política financeira,
existe a possibilidade de o con-
trário ocorrer. Por causa da crise,
alguns governantes sentiriam a
tentação de experimentar novas
soluções, para acelerar os negó-
cios. É provável que mais nações
adotem uma política de assimi-

lação da cultura, onde vesti-
mentas religiosas (hijab e burca)
são probidas.”

SSocciióóllooggaa ee póóss--ddoouuttoorraa eemm
cciiêêncciiaa ppoollííttiiccaa ppeellaa UUnniivveerrssiiddaaddee
ddee OOsslloo

por Kattriinnee FFaannggeenn

Governos
cautelosos

Arquivo pessoal

Qual será o impacto de uma guinada da Europa à direita,em meio à grave crise econômica?

» RODRIGO CRAVEIRO

A
vitória esmagadora do
Partido Popular (PP) nas
eleições gerais da Espa-
nha representou não ape-

nas o fim de oito anos de hege-
monia dos socialistas no poder. O
histórico triunfo de Mariano Ra-
joy, que sucederá o premiê José
Luis Rodríguez Zapatero, sinali-
zou uma guinada à direita da Eu-
ropa e expôs o peso inclemente
da crise econômica sobre o siste-
ma político. Desde maio de 2010,
Reino Unido, Holanda, Irlanda,
Portugal e Dinamarca mudaram
os rumos de seus
governos. Os líde-
res da Grécia e da
Itália também ca-
pitularam.

Com o desem-
prego afetando
21,5% da popula-
ção, os espanhóis
optaram por um
governo conser-
vador, seguindo
os exemplos de
Alemanha, Reino
Unido, França e
Itália. O Partido
Popular de Rajoy
conquistou 186
assentos no Parlamento — supe-
rando a maioria absoluta de 176.
O Partido Socialista Operário Es-
panhol (PSOE), do primeiro-mi-
nistro Zapatero e representado
pelo candidato Alfredo Pérez Ru-
balcaba, obteve 110 cadeiras. O
índice de comparecimento às se-
ções eleitorais foi de 71,69%. Em
2008, o PSOE chegou a fazer 169
deputados, contra 154 do PP.

A socióloga norueguesa Ka-
trine Fangen, pós-doutora em
ciência política pela Universida-
de de Oslo, acredita que a ascen-
são da política conservadora na
Europa está relacionada à indis-
posição dos cidadãos em relação
à aplicação do dinheiro público
no bem-estar social ou em ou-
tras reformas, por parte do Esta-
do. “Temos visto o domínio de
governos conservadores na
maior parte da Europa, à exce-
ção do norte, onde as políticas
social-democratas ainda são for-
tes”, admite, lembrando que a
Dinamarca mudou-se recente-
mente da direita para a esquer-
da, e a Noruega se mantém há
anos como social-democrata.

Com os direitistas influentes
na política europeia, aumenta o
temor da radicalização da xeno-
fobia — abastecida pela recessão
econômica. De acordo com Ka-
trine, a escassez de emprego nor-
malmente golpeia os imigrantes,
acusados de roubar trabalho. “A
crise da Zona do Euro impulsio-
na o recrutamento de partidos
populistas anti-União Europeia,
com ênfase nas divisões nacio-
nais. Temos visto uma recorrên-
cia do nacionalismo, quase sem-
pre acompanhado de um discur-
so anti-islâmico”, observa. Te-
chau concorda e entende que a
Europa enfrenta um grande dile-
ma. De acordo com ele, a crise
fortalece as facções extremistas,
sem causar impacto político so-
bre os governos. O fenômeno le-
va à xenofobia. Por enquanto, os
partidos de centro-direita não
parecem tentados a se mover
mais à direita.

Rajoy preferiu conter a euforia
e encarar seu desafio com realis-
mo. “A Espanha é uma grande na-
ção e o melhor que ela tem são os
espanhóis: 46 milhões de espa-
nhóis que vão combater a crise”,
declarou o novo primeiro-minis-
tro, que toma posse em 20 de de-
zembro. “Governarei a serviço da
Espanhaedetodososespanhóis”,
acrescentou. Ao mesmo tempo,
alertou que “não haverá mila-
gres”, exortou a população a fazer
um “esforço solidário” e come-
morou a maioria absoluta do PP
no Parlamento. “Ninguém tem
que sentir inquietação alguma;

não haverá mais
inimigos, a não
ser a greve e a cri-
se”, disse. Rubal-
caba, por sua vez,
reconheceu a
derrota e prome-
teu trabalhar
“com todas as
forças”, em prol
da recuperação
da economia.

Para o alemão
Jan Techau, dire-
tor do Carnegie
Europeeespecia-
lista em integra-
ção europeia, o

domínio da centro-direita na Eu-
ropa evidencia a crença do eleito-
rado de que os partidos conser-
vadores gozam de maior credibi-
lidade para lidar com a recessão.
“Segundo pesquisas, os europeus
creem que os conservadores pos-
suem competência para geren-
ciar questões econômicas e de
negócios, a despeito dos socialis-
tas ou dos social-democratas. De

fato, os centro-direitistas pare-
cem lucrar com a crise”, afirmou
ao Correio, por e-mail.

Ciclo
Mas a essa explicação soma-se

uma outra, mais simples. “Trata-
se de um fenômeno político cícli-
co”, sugere Techau, para quem o
Velho Continente experimenta
novas ideologias, de tempos em
tempos. Ele lembra que, na déca-
da de 1990, a Europa era quase
inteiramente governada pela

centro-esquerda — com os pre-
miês Gerhard Schroeder, na Ale-
manha; Tony Blair, na Grã-Breta-
nha; Romano Prodi, na Itália; e
Felipe González, na Espanha.
“Essa tendência tem mudado pa-
ra a direita”, comenta. Techau ad-
verte que o domínio da centro-
direita na Europa ocidental não
pode ser igualado ao popularis-
mo de extrema-direita que man-
tém força mais ao leste. O analis-
ta considera a hegemonia cen-
tro-direitista mais teórica do que
prática. “Na realidade, a Europa é

governada por um pragmatismo
de centro, que implica em uma
bela corrente de elementos so-
cial-democratas e conservado-
res”, opina. Ele explica que os
conservadores Nicolas Sarkozy
(França) e Angela Merkel (Alema-
nha) estão mais preocupados
com a coesão social, as limita-
ções econômicas e a reforma da
assistência social do que com
uma agenda mais rígida. “Ambos
mudaram suas posturas mais na-
cionalistas e orientadas ao mer-
cado”, destaca.

Número de assentos do
Parlamento espanhol, de
um total de 350, obtidos
pelo Partido Popular, de

centro-direita

186
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