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Theresa May formarà govern amb el
suport dels unionistes de l'Ulster
Els conservadors es queden lluny de la majoria absoluta a deu dies de l'inici de
la negociació pel Brexit i la primera ministra britànica haurà de recolzar-se en els
unionistes nord-irlandesos | Els laboristes sumen 29 escons més que el 2015,
mentre l'SNP escocès perd 21 diputats | Els resultats afebleixen el lideratge de
la "premier" que buscava ampliar la majoria i Jeremy Corbyn, el líder laborista,
demana la seva dimissió

Theresa May, sortint de la seu del partit conservador aquest matí | EP/Reuters

Theresa May ha perdut la majoria absoluta al Parlament britànic. A punt de completar-se l'escrutini
(http://www.bbc.com/news/election/2017/results) , els conservadors sumen 318 representants al
Parlament de Westminster, molt lluny del llindar dels 326 escons que necessita May per governar
amb comoditat. Amb aquests resultats, la premier perd la majoria absoluta que li havia deixat el
seu predecessor David Cameron després de les eleccions del 2015, on la formació va obtenir 331
escons.
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Cal recordar que May va convocar eleccions per legitimar-se en el càrrec, ampliar la victòria dels
conservadors i poder negociar amb més força el Brexit. És per això que Jeremy Corbyn, líder dels
laboristes, ha aprofitat l'afebliment dels conservadors per demanar a May que dimiteixi, tot i que
la mandatària ja ha respost negativament perquè el Regne Unit "necessita estabilitat". Tant és així
que aquest migdia la primera ministra britànica ha visitat el palau de Buckingham per demanar
permís per formar govern en minoria.

The moment Theresa May insisted "the country needs stability"https://t.co/YMVJP13SGk
(https://t.co/YMVJP13SGk) #GE2017 (https://twitter.com/hashtag/GE2017?src=hash)
#BBCelection (https://twitter.com/hashtag/BBCelection?src=hash) pic.twitter.com/ilGNahhRcw
(https://t.co/ilGNahhRcw)
? BBC News (UK) (@BBCNews) 9 de juny de 2017
(https://twitter.com/BBCNews/status/873049817538191360)
May confirma que es recolzarà en els unionistes nord-irlandesos
Theresa May ha confirmat la seva intenció de "formar un govern que pugui facilitar certesa"
després de la pèrdua de la majoria absoluta soferta pels conservadors en les generals i ha
ratificat la seva intenció d'iniciar "les crucials converses" del Brexit "en deu dies", el termini que la
Unió Europea tenia previst.
En una declaració institucional a Downing Street després d'haver comunicat a la reina Isabel II al
Palau de Buckingham seva intenció de continuar al número 10 tot i el revés electoral, May ha
confirmat que es recolzarà en els unionistes d'Irlanda del Nord, que han assolit deu seients, per
"treballar en l'interès de tot el Regne Unit".
Bons resultats pels laboristes
Els laboristes, per la seva banda, han ratificat els bons pronòstics dels sondejos millorant
notablement els resultats. Corbyn suma 261 representants quan actualment en tenien 232. Els
liberals-demòcrates, per la seva banda, n'han aconseguit 12, quatre més que actualment.
Un dels grans derrotats de la jornada lectoral són els independentistes escocesos de l'SNP,
quedant-se amb només 35 diputats, 21 menys que ara. Fins i tot, l'exprimer ministre Alex
Salmond ha perdut el seu escó.

https://www.naciodigital.cat/noticia/132633/theresa-may-formara-govern-amb-suport-dels-unionistes-ulster
Pagina 2 de 4

Un diari vespertí aquest dijous a Londres. Foto: Germà Capdevila

Una victòria amb regust a derrota
Theresa May veu la seva autoritat molt tocada, tal com explica Pep Martí en aquesta primera
anàlisi http://www.naciodigital.cat/noticia/132627/menys/may/previst)
(
. Els conservadors crítics
amb May parlen de situació "catastròfica" mentre que Jeremy Corbyn, el líder dels laboristes, ja ha
exigit la seva dimissió. Però la primera ministra britànica descarta fer-ho i pretén continuar a
Downing Street en virtut d'un acord amb els unionistes nord-irlandesos que li garanteixi la
governabilitat.
Malgrat la pressió interna d'una mandatària que ha fracassat en la seva aposta per l'avançament
electoral, May ha decidit maximitzar els 318 diputats obtinguts, a vuit escons de l'hegemonia, i
sumar mitjançant una fórmula per concretar els deu del DUP per arribar a la barrera dels 326
escons que suposen la majoria absoluta a Westminster.
Els resultats de les eleccions obren un escenari advers per a May tenint en compte que va
avançar els comicis sense que la legislatura hagués arribat a l'equador amb l'objectiu d'enfortir la
majoria absoluta que ja tenia i aplicar el seu full de ruta de Brexit dur. És una victòria amb regust de
derrota perquè suposa perdre l'aposta que va fer i debilitar el seu posicionament davant de la Unió
Europa a l'hora de negociar la seva sortida del bloc comunitari.
La campanya ha estat durament marcada pels atemptats de Manchester i de Londres. També
per les crítiques de Corbyn a May d'haver rebaixat la inversió en seguretat i les polèmiques
mesures socials que els conservadors van posar sobre la taula a l'inici de la campanya, un fet
que ha permès als laboristes retallar distància.
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