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L'SNP repeteix victòria a Escòcia però
es queda a tocar de la majoria
absoluta
Els independentistes de Nicola Sturgeon perden sis escons (63) però els Verds
(6), que també aposten pel "sí", en guanyen quatre | Els laboristes s'enfonsen
(24) i seran tercera força per darrera dels conservadors (31)

Nicola Sturgeon, en un acte de campanya amb nens escocesos | Flickr SNP

L'SNP ha aconseguit revalidar la victòria a Escòcia però s'ha quedat a les portes de la majoria
absoluta, uns resultats pitjors dels esperats. Els independentistes liderats per Nicola Sturgeon
han obtingut 63 escons, sis menys dels que tenien (69). Ara bé, els Verds, que també aposten
pel "sí" a la independència, han passat de 2 a 6 representants al Parlament d'Edimburg. La suma
dels dos partits, per tant, supera la barrera de la majoria absoluta (65).

All 129 seats declared - SNP win, Labour beaten into third place, Liberal Democrats come fifth
SP16 pic.twitter.com/RsF5GGNCVc
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Constituency final overview #sp16 pic.twitter.com/ORxdf0cHm5
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El partit laborista, per la seva banda, protagonitza la davallada més gran en més d'un segle i
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queda relegat a la tercera posició, per darrera dels conservadors. Concretament, els tories han
obtingut 31 representants (en tenien 13) mentre que el partit progressista ha passat de 32 a 24.
La primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon ha qualificat l'esfondrament dels laboristes de
?sorprenent? i es compromet a ?governar pensant en els interessos de tothom?.
En vot absolut, això sí, l'avanç de l'independentisme és evident. L'SNP ha augment 1,1 punts (fins a
un 46,5%) mentre que els Verds han aconseguit un 0,6% dels vots més. Els conservadors, per la
seva banda, han guanyat 9,2 punts mentre que els laboristes n'han perdut 8.

The SNP has tonight won an historic third term as Scotland's government. I pledge to be First
Minister for all of Scotland. #SP16
? Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) 6 de maig de 2016
L'SNP va resoldre bé el sotrac que va suposar la derrota de la via independentista en el
referèndum del setembre 2014, amb la sortida immediata del carismàtic Alex Salmond de la
prefectura del govern i del lideratge del partit. El resultat de les eleccions britàniques del 2015 ja
va ser un senyal del seu domini, al fer-se amb 56 dels 59 escons escocesos. Tot i que en aquest
cas van ser beneficiats pel sistema electoral majoritari.
Nicola Sturgeon, digna hereva de Salmond. Quan Salmond va sortir d'escena el 2014, alguns
analistes es van preguntar si la seva successora estaria a l'alçada. Ara ja saben que sí. Sturgeon
ha conduït amb energia i rostre suau la màquina política del SNP i la seva gestió de govern ha estat
aplaudida dins i fora d'Escòcia. Advocada de professió, abans de dirigir l'executiu d'Edimburg va
ser ministra d'Infraestructures i de Salut. Coneix a fons l'administració. En les eleccions del Regne
Unit de l'any passat, va presentar un programa que es va guanyar les simpaties de sectors
progressistes de tot Gran Bretanya. Defensava una aliança amb els laboristes per fer fora David
Cameron i engegar una política que beneficiés a tots els britànics. L'aritmètica no ho va permetre,
però.
Kezia Dugdale, una dirigent encara verda. Jove dirigent del partit laborista, graduada en Lleis i
Ciències Polítiques, lesbiana declarada però molt gelosa de la seva vida privada, Dugdale no ha
aconseguit el difícil repte de mantenir el seu partit com a segona força i se l'ha criticada per ser poc
carismàtica. Fa poc temps que lidera el Labour escocès. L'agost passat, abans de l'elecció de
Jeremy Corbyn com a líder del partit, va posar en dubte la seva capacitat.
Ruth Davidson, l'esperança tory. Periodista de formació, hi ha qui veu en Davidson les qualitats
d'ambició i lideratge que li manquen, potser, a Dugdale, amb qui comparteix la condició de lesbiana.
Defensar els colors del Partit Conservador a Escòcia no és fàcil, ja que els "tories" són els més
furibundament antiindependentistes, però Davidson ho ha fet sense vergonya i mostrant
condicions de bona comunicadora.
Willie Rennie, el liberal. A Escòcia tradicionalment el partit Liberal ha tingut certa presència,
sobretot al nord i el nord-est del país. Però els liberals encara paguen el desgast que van patir
després de governar amb els conservadors de Cameron. Rennie ha fet una campanya centrada
en el tema de l'educació i assenyalant les diferències de rendiment que encara hi ha en funció de la
renda.
"Aquestes eleccions no són sobre la independència"
Daniel Cetrà, investigador del Centre on Constitutional Change d'Edimburg, viu de ben a prop
aquestes eleccions i les ha valorat per a NacióDigital: "Aquestes eleccions no són sobre la
independència. En les enquestes, són els problemes de salut i de feina les preocupacions
principals. El tema de la independència i els canvis constitucionals són la preocupació número nou
dels ciutadans, i el SNP ho ha sabut entendre".
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Per Daniel Cetrà, "els líders nacionalistes creuen que el context no beneficia un nou procés
sobiranista. La pèrdua d'ingressos pel petroli del mar del Nord ha diluït una mica la visió d'un Estat
independent i socialdemòcrata", assegura. En canvi, en aquesta paradoxa escocesa, segons Cetrà,
"el que sí que ha quedat clar és la imatge de bon gestor del SNP.
Hi ha votants no independentistes que voten SNP perquè els independentistes governen bé.
Han sabut combinar una política pragmàtica, de centre o centraesquerra, al costat d'un discurs
més progressista, sumant vots populars i de classes mitjanes". I assenyala algunes mesures
molt aplaudides, com la gratuïtat de les matrícules universitàries, els programes d'atenció a la gent
gran i el compromís de destinar més de 2.000 milions de lliures al servei nacional de salut (NHS)
en els propers cinc anys.
Segons Daniel Cetrà, "només un triomf del Brexit el 23 de juny, amb una clara diferència de vot
entre Escòcia i la resta del Regne Unit, podria fer canviar l'estratègia dels nacionalistes. Si no, ells
pretenen iniciar un nou procés cap al referèndum quan hagin consolidat un 60% del vot".
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