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Baronessa Jan Royall Cap del grup parlamentari laborista a la Cambra dels Lords

Entrevista

“Elsescocesosvotaranper
mantenir-sealRegneUnit”
LÍDER · “Brown és el millor per liderar el país en temps difícils” LORDS · “Al segle XXI costa justificar una
cambra no electa” REINA · “No és incongruent ser d’esquerres i monàrquic” Per:RaülGarciaiAranzueque

L

a baronessa Jan Royall, cap del grup parlamentari laborista a la
Cambra dels Lords, fa
anys i panys que treballa per un partit que ara viu
hores baixes. Divendres va participar en el cicle de conferències L’esquerra a Europa: un pas
enrere o un pas endavant?, organitzat per la Fundació Rafel
Campalans, i va comentar l’actualitat del seu país amb l’AVUI.

A què atribueix la baixíssima popularitat de Brown?
A l’economia. Els britànics han
viscut una història d’amor amb
el Nou Laborisme. El 1997 n’estaven enamorats. El 2001, encara tenien molta confiança en
nosaltres i al 2005 van començar a pensar que potser volien
un canvi, però no hi havia res
que els fes allunyar del laborisme. I ara, que tenim un nou
líder, hi ha una nova situació
econòmica mundial i la gent
està amoïnada.
Què han de fer els laboristes per
diferenciar-se dels tories, que
fan seus valors tradicionals de
l’esquerra com el canvi climàtic?
Hem de marcar la clara divisió
que hi ha entre nosaltres i el
Partit Conservador. El discurs
de David Cameron és només fet
de paraules boniques, però les
seves accions són molt diferents
de les seves paraules. Per exemple, ell diu sempre que està molt
interessat en les famílies, però
cada vegada que hem proposat
lleis per ajudar-les, com ara flexibilitat laboral o salari mínim,

Quins canvis s’hi haurien de fer?
Al segle XXI és molt difícil explicar l’existència d’una segona
cambra del Parlament no electa, però és inevitable que hi hagi
elements no electes a la Cambra
dels Lords. Quan es va votar als
Comuns sobre aquesta qüestió
es va dir que hi hauria d’haver
entre un 80% i un 100% de diputats electes. En canvi, als Lords,
la majoria va votar a favor de
mantenir l’statu quo.

els conservadors hi han votat en
contra.
Tot i això, els britànics confien
més en Cameron que en Brown.
De moment, sí. Però confio que
restablirem la confiança en el
Partit Laborista. Gordon Brown
treballa ara mateix per trobar
solucions a la difícil situació econòmica. Si comença a millorar,
la gent veurà que és el millor per
liderar el país en temps difícils.
El seu partit està dividit pel pla
d’allargar el període de detenció
als sospitosos de terrorisme de
28 a 42 dies.
El govern ha publicat aquesta
setmana un esborrany sobre la
llei antiterrorista que dóna més
garanties i atén algunes de les
preocupacions expressades per
membres i diputats del Partit Laborista. Per això crec que als Comuns s’aprovarà. A la Cambra
dels Lords, de la qual formo part,
en canvi, serà més difícil.

No és incongruent ser d’esquerres i monàrquic?
No és incongruent perquè, tot i
que la reina té una relació estreta amb el primer ministre, i té el
poder de nomenar governs, el
poder és en mans del Parlament.
No troba que aquesta institució
no electa és molt cara?
És una institució cara, però amb
un alt valor simbòlic, que és important per als britànics.
Vostè va ser la cap de l’Oficina de
la UE a Gal·les. Com veu l’auge del
nacionalisme al Regne Unit?
La gent de Gal·les i d’Escòcia se
sent còmoda amb l’autonomia i
els agrada poder elegir gent que
els representi més pròxima que
els polítics de Westminster.

Per què?
Perquè a la Cambra dels Lords
només tenim el 30% dels vots.
N’hi haurà molts que votaran a
favor del govern per principis, i alguns altres ho faran per afeblir-lo.
Tony Blair va prometre renovar
la Cambra dels Lords. Què s’ha
fet fins ara?
S’ha fet una cosa molt important, que és reduir els càrrecs
hereditaris. Ara el govern publicarà un llibre blanc sobre el
futur de la Cambra dels Lords
fet entre laboristes, conservadors i liberaldemòcrates.

La baronessa Jan Royall divendres a Barcelona ■ PERE VIRGILI

Browncridaelseu
partitanorevoltar-se

Berlusconiprometlafide
labrutíciaaNàpolsaljuliol
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“El problema de les escombraries a Nàpols es resoldrà
abans que s’acabi el mes de
juliol”, va assegurar ahir el
president italià, Silvio Berlusconi, durant una reunió
amb joves empresaris a la
localitat de Santa Margherita Ligure, a l’oest del país.
Durant l’acte, Berlusconi
va deixar clar que solucionar el problema de l’acu-

mulació de deixalles a la
regió de la Campània i especialment a la seva capital, Nàpols, és una de les
prioritats del govern. Per
això el primer consell de
ministres presidit per ell va
aprovar l’obertura de nous
abocadors.
El president italià també
va ressaltar “la necessitat”
d’obrir centrals nuclears a
Itàlia, prohibides per un referèndum celebrat el 1987,
després de l’accident de

Txernòbil. En aquest sentit, el ministre d’Indústria
italià, Claudio Scajola, ja
havia anunciat recentment
que abans del 2013 es començaran les obres per
construir instal·lacions nuclears.
Al final de la intervenció
d’ahir, Berlusconi va patir
una lleugera indisposició
amb símptomes evidents
de mareig, que un metge es
va encarregar d’atendre ràpidament. ■

S’ha convocat un referèndum a
Escòcia, però...
Durant molt de temps, els nacionalistes reclamaven el referèndum immediatament. Ara diuen
que el faran al 2010. Si algun dia
hi ha un referèndum, la majoria
dels escocesos votaran per continuar al Regne Unit. ■
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El president Berlusconi en
una visita al Vaticà divendres
passat ■ EFE

El primer ministre britànic, Gordon Brown, va fer
ahir una darrera crida al
seu partit perquè doni suport a l’ampliació del període de detenció sense càrrecs per als sospitosos de
terrorisme de 28 a 42 dies.
“En el projecte de llei hem
fet tot el que hem pogut per
protegir les llibertats civils
dels individus contra cap

tracte arbitrari”, diu
Brown en una carta als diputats laboristes tramesa
ahir per Downing Street.
El premier, que té un
índex de popularitat molt
baix, ha de fer front al desafiament d’un grup de diputats a la Cambra dels Comuns del seu mateix partit, que han amenaçat de
votar dimecres en contra
de la proposta del govern
perquè la veuen un atac a
les llibertats civils. ■

