
ALEMANHA: «A resistência cresce no SPD» (Stern) 
 

 
A chanceler alemã Angela Merkel (ao centro), Horst 

Seehofer (CSU) e Martin Schulz (SPD), a 12 de Janeiro em Berlim. 

 

Alguns dias após a decisão da Direcção do SPD (12 de Janeiro de 2018) de concluir 

um acordo de grande coligação com a CDU-CSU (1), a resistência no SPD vai num crescendo, 

como o sublinha a revista Stern. 

 
Bem pode a Direcção do SPD correr para tentar conter a revolta que aumenta; ela está 

a chocar-se contra uma parede. 

Sigmar Gabriel, o ex-Presidente do partido e seguidor da linha que o dirige, foi 

colocado em minoria pela Direcção regional do SPD no Saxe-Anhalt; Schulz foi derrotado no 

dia 15 em Dortmund, no Ruhr, onde 97% dos aderentes do SPD recusam a grande coligação. 

Em Berlim, a Direcção do Land (2), de que faz parte o Presidente da Câmara (Michael 

Müller), votou contra a grande coligação por 21 votos contra 8. A petição lançada por Marco 

Bülow e Hilde Mattheis, deputados no Bundestag (Parlamento federal), bem como a de Kevin 

Kühnert, Presidente dos Jusos (Organização da Juventude do SPD) – ambas apelando a que 

o Congresso extraordinário do SPD (a realizar a 21 de Janeiro de 2018) rejeite claramente a 

grande coligação – já recolheram dezenas de milhares de assinaturas. 

Sob a forma simples e brutal do «Não à grande coligação», trata-se do extravasar da 

cólera dos militantes e dos eleitores do SPD reprimida desde há muitos meses. 



Uma intensa actividade acorda as instâncias adormecidas do Partido. São 

estabelecidas múltiplas ligações. É um verdadeiro levantamento que procura convergir sobre 

o Congresso do Partido. 

Colocar em minoria a Direcção do SPD – no Congresso e na consulta aos aderentes que 

terá lugar a seguir – infringiria uma derrota política espectacular à burguesia alemã e aos 

seus apoiantes. 

Isso seria rejeitar a grande coligação, pôr fim à alternância tranquila organizada entre 

o SPD e a CDU, no quadro das instituições parlamentares da República federal. 

Os militantes que se organizam neste combate exprimem a profunda rejeição dos 

trabalhadores pela política posta em prática por Schröder (3) e estão em vias de abrir um 

novo período na vida da República federal e, como consequência disso, na crise que abala a 

União Europeia e todos os seus Estados. 

 
---------------------------------------------------- 
 
(1) Trata-se dos dois ramos da Democracia Cristã: a União Cristã Democrata (CDU) e a União Cristã-Social 

(CSU, que só existe no Estado da Baviera). 

(2) A Alemanha é uma Federação de Estados (Länder). A Região (Land) de Berlim também constitui um Estado 

separado dos restantes. 

(3) A chamada Agenda de Schröder, apresentada como um instrumento legislativo para a defesa da 

“competitividade” da economia alemã, continha ataques centrais contra as leis que funcionam como Código 

do Trabalho e contra direitos sociais estipulados na Constituição alemã. O seu prazo de vigência era o ano de 

2010, e daí a sua designação de “Agenda 2010”.  

 


