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O resultado da eleição realizada no Land (Estado) de Berlim, a 18 de Setembro – uma semana após a do 

Estado de Mecklembourg / Pomerânia Ocidental – teve um efeito de choque (mesmo se ele era previsível), 

revelando o grau de fragilidade de toda a ordem política e institucional da Alemanha. 

Depois de ter sido ultrapassada pela formação de extrema-direita AfD no Mecklembourg / Pomerânia 

Ocidental, a CDU (o partido da Chanceler Merkel) – que constituiu, durante decénios, o pivô da ordem 

burguesa na Alemanha – obteve o seu pior resultado depois da Segunda Guerra mundial. Pelo seu lado, o 

SPD – associado à CDU, tanto no Governo de grande coligação do Estado de Berlim, como no de toda a 

Alemanha – embora tenha ganho o acto eleitoral, foi o partido que perdeu mais votos em relação a 2011 (ver 

caixa). 
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Os resultados em Berlim 

 

O escrutínio no Estado de Berlim é o 5º desde o início deste ano: em todos eles o número de votos na CDU 

tem baixado. 

Em Berlim, a CDU passou de 23,3% (em 2011) para 17,6%, uma baixa de quase 6%. 

O SPD – embora continue a ser o 1º partido neste Estado – desceu ainda mais (passando de 28,3% para 

21,6%). 

O Die Linke (A Esquerda), com 15,6 %, sobe 3,9%. 

Os Verdes passaram para 15,2%, perdendo mis de 2% de votos. 

A AfD não apresentou candidatos em 2011. Nestas eleições obteve 14,15% dos votos. 
 

 

Se a questão dos refugiados contribuiu para cristalizar a rejeição que se exprimiu nestas eleições, ela 

constitui apenas uma das manifestações – e muito secundária – da onda de choque que está a abalar a ordem 

política da primeira potência imperialista da Europa. 

Em Berlim, é significativo o facto dos resultados mais importantes da AfD terem sido conseguidos nos 

bairros pobres da zona de ex-Berlim Leste. Habitam neles – vinte e sete anos após a queda do Muro de 

Berlim – os marginalizados da reunificação alemã, confrontados com o desemprego e a precariedade a que 

os condenaram Schröder e a sua «Agenda 2010»; são os habitantes de Berlim confrontados à degradação 

contínua dos serviços públicos, provocada pela implementação – através da grande coligação SPD-CDU – 

da «regra de ouro» orçamental (1); são os cidadãos, que nos últimos anos se têm sistematicamente abstido e 

que desta vez decidiram – em número muito significativo – utilizar o voto na AfD, de forma provocatória, 

para expressar a sua rejeição desta política. 

O que se acaba de passar é um aviso desta fracção da população, marginalizada pelo capital financeiro e os 

seus agentes, nos últimos vinte anos, a mesma população que, ao sublevar-se, impôs a reunificação do país 

para arrancar – em conjunto com a classe operária da República Federal – o reconhecimento de todos os 

seus direitos (nomeadamente do direito ao trabalho e do direito à aposentação). 

Estamos numa viragem da história da Alemanha. O jogo de alternância e de colaboração (grande coligação) 

entre os dois volksparteien (partidos populares) – que assegurava a estabilidade do funcionamento das 

instituições parlamentares da República Federal – está praticamente terminado. 

Que uma formação política como a AfD suplante a CDU nas eleições do Mecklembourg / Pomerânia 

Ocidental e tenha um resultado praticamente igual ao dela em Berlim, é um aviso que – a um ano das 

eleições legislativas federais – revela a velocidade que está a atingir o processo de decomposição de todos os 

partidos políticos e anuncia mudanças de fundo. 

A crise em que a Alemanha entrou não poderá continuar a ser contida no quadro das formas institucionais 

actuais, tal como irá acontecer em França, na Espanha ou na Itália… 

Já não estamos em 2003, quando o SPD – ajudado por Oskar Lafontaine (que, em 2007, fundou o Die Link) 

– conseguiu parar a revolta provocada pela Agenda 2010 de Schröder e conter a crise que ela gerou no seio 

da principal Central sindical (a DGB). 



Nessa altura, a operação – de que o SPD foi o principal actor – só pôde resultar porque o imperialismo 

alemão soube utilizar a competitividade conseguida com o pôr em prática da desregulamentação contida na 

Agenda, para penetrar nos mercados dos países “emergentes”, tal como no âmbito da União Europeia. A 

recessão mundial está impedir o recurso a este mesmo tipo de estratégia. 

É difícil dar uma melhor ilustração da guerra sem piedade que, nesta situação, travam entre si os monopólios 

imperialistas – usando como intermediários os Estados – do que a ameaça, feita a 16 de Setembro, pelo 

Ministério da Justiça dos EUA, de condenar o Deutsche Bank a uma multa de 14 mil milhões de dólares, 

susceptível de provocar a sua bancarrota. 

Após as perseguições lançadas contra a Volkswagen, e após a Alemanha ter sido obrigada pelos EUA a 

associar-se às sanções económicas contra a Rússia – cujas consequências são bem pesadas para a economia 

alemã – existe um sentimento difuso de inquietação, instalado a todos os níveis da sociedade alemã.  

Uma inquietação agravada pela súbita impotência que parece atingir Merkel, perante os processos 

incontroláveis de desagregação da União Europeia. 

O sonho de uma Alemanha protegida da crise que devasta a economia mundial – pelo poderio e a 

competitividade da sua indústria – é brutalmente desmentido pelos factos. 

Abre-se um novo período político na Alemanha. 

Não são apenas os dois grandes partidos institucionais – o SPD e a CDU – que se desintegram; são todas as 

relações de colaboração institucional entre o capital e o trabalho, a cogestão (mitbestimmung), que não 

podem mais dar a menor concessão aos trabalhadores, sendo pelo contrário instrumentalizadas para reverter 

todas as conquistas sociais arrancadas no período precedente. Essas relações já não respondem às 

necessidades da nova situação e, por isso, entram m crise. 

Todo o edifício social – fundado sobre um sistema de Convenções colectivas de que o movimento operário 

alemão se orgulhava – está ameaçado. E isto num momento em que é desencadeada em todos os continentes 

– e, portanto, na Europa e na Alemanha – uma ofensiva destruidora sem precedentes, dirigida pelo capital 

financeiro. 

Os métodos habituais de resolução dos conflitos que surgem na luta de classes – e que eram arbitrados, por 

intermédio das Direcções das organizações sindicais, nos limites autorizados pela política de colaboração do 

SPD com os círculos dirigentes do imperialismo e o partido que o representa na Alemanha (a CDU) – estão 

a atingir o seu limite.   

As questões colocadas pela multiplicação das greves, nestes últimos meses, exigem uma resposta que não 

seja apenas um simples “remendo” parlamentar, como aquele de que estão a tentar convencer os militantes e 

os trabalhadores – a seguir a estas eleições – seduzindo-os com as “possibilidades” que abriria, a nível 

nacional, a constituição em Berlim de uma coligação “vermelho, vermelho, verde” (SPD, Die Linke, 

Verdes). 

Como é que irão ser desatadas as contradições que se têm acumulado, desde há muitos meses, em torno das 

reivindicações dos trabalhadores – que vão da exigência do restabelecimento das Convenções colectivas, ao 

combate contra as privatizações que liquidam os serviços públicos? É evidente que elas colocam na ordem 

do dia, tal como no resto da Europa, a questão da emancipação das organizações de classe (os sindicatos) da 

tutela dos partidos que ligaram o seu destino à defesa do sistema de exploração capitalista, na primeira linha 

dos quais está o SPD e a sua Direcção. 

Como se exprimirá esta exigência, a seguir à bofetada que representam estes resultados eleitorais? Haverá, 

no próprio seio do SPD ou da DGB, vozes que se levantem para dizer: “Stop! Não venham falar-nos do 

perigo que a AfD representa, para nos pedirem que renunciemos às exigências feitas pela massa dos 

trabalhadores e do povo do nosso país… Foram vocês, de Schröder a Gabriel (o líder actual do SPD), que, 

com a vossa política, construíram a AfD a partir de zero. São vocês que conduzem a Alemanha para o caos! 

Recusamos submeter-nos à vossa desastrosa política.” 

Ou, então, tomará essa resistência outras formas, mais directamente ligadas ao aparecimento da luta de 

classes num sector particular?  

As respostas a estas questões ser-nos-ão dadas nas próximas semanas. A classe operária alemã tem uma 

longa e dolorosa história. 

Depois do levantamento que reunificou o país, ela sofreu todas as traições da era Schröder, que Gabriel tenta 

prolongar participando na grande coligação. Ela não as esqueceu. 
 

---------------------------- 

 
 (1) A «regra de ouro», proibindo a ultrapassagem de 3% do défice público foi introduzida na Lei fundamental (Constituição). 


