
O discurso de Macron chocou-se com o desaire 

eleitoral de Merkel! 
 

Apresentamos uma análise sucinta sobre a crise na União Europeia, com base numa Nota da 

autoria de Marc Gauquelin (publicada no nº 472 do semanário Informations Ouvrières – Informações 

operárias – do Partido Operário Independente, de França, de 28 de Setembro de 2017). 
 

 

  
Um discurso feito com o objectivo de “liderar uma reforma 

da governação europeia”. 
Com uma perda de 3 milhões de votos, reduzindo o seu score 
eleitoral para 33% (24,8 % dos eleitores inscritos), Angela 
Merkel registou o pior resultado da CDU/CSU desde 1949. 

 

A pretensão – proclamada por Macron, numa encenação de grande espectáculo, a 7 de Setembro em Atenas 
– de liderar uma reforma da governança europeia, chocou-se com o resultado das eleições legislativas na Alemanha. 

Merkel desculpa-se, em termos polidos, da situação criada: «Vou assegurar aos meus colegas (os governantes 
dos outros Estados-membros da UE) – declarou ela – que a Alemanha agirá com responsabilidade, nesta fase de 
transição em que acabamos de entrar.» Ao mesmo tempo confirmava, logo no dia seguinte às eleições, que a futura 
coligação governamental na Alemanha não poderá associar-se à nomeação de um ministro das Finanças da União 
Europeia, o que instauraria de facto uma mutualização (co-responsabilização no pagamento) da dívida dos seus 
Estados-membros. 

O que acabou de se passar nas eleições alemães é descomunal e terá pesadas consequências para todos os 
Estados europeus. O afundamento eleitoral dos grandes partidos – SPD e CDU/CSU – que têm partilhado o poder no 
quadro da Grande Coligação (veja o artigo anterior) exprime a rejeição da maioria do povo alemão pelo “modelo 
social” que serve de referência comum a todos os governos dos países da União Europeia. 

Dez anos após a suposta salvação da Zona Euro pelo Banco Central Europeu (BCE) – que teve como preço o 
esmagamento do povo grego – o edifício supranacional da UE, laboriosamente construído e sucessivamente 
remendado, desde a década de 1950, mete água por todos os lados.  

Construída para proporcionar aos grandes grupos do capital financeiro um “mercado” à dimensão das suas 
ambições, a União Europeia desmorona-se pelo efeito de duas acções simultâneas: a partir de cima, pelas contradições 
entre os interesses de cada Estado-membro; a partir de baixo, pela resistência do conjunto dos povos europeus à 
exploração capitalista. 

Merkel tem razão: entrámos numa fase de “transição”, na Alemanha… e no resto da Europa. A incerteza que 
se instala no coração da primeira economia europeia está intimamente ligada à crise que mina todos os governos do 
continente europeu. 

Uma crise que decorre da dificuldade dos governos de todos os países da Europa em pôr em prática as políticas 
imprescindíveis ao capital financeiro, pois elas chocam-se com a resistência e a luta dos povos na Alemanha, em 
França, no Reino Unido, em Espanha,… 

Resistências e lutas que, pondo objectivamente em causa as regras e os tratados da União Europeia, abrem a 
via para uma união livre dos povos de toda a Europa. 

https://pous4.wordpress.com/2017/09/26/alemanha-as-eleicoes-legislativas-de-24-setembro-um-corte-historico/

