
ITÁLIA (municipais)
Resultados iniciais das
eleições administrativas
em 942 localidades
mostraram um avanço de
candidatos que se opõem
ao programa de
austeridade implementado
pelo governo do premier
Mario Monti, apoiado pelo
Partido das Liberdades,
de Berlusconi

DIASDE IRA
ELEITORAL
Eleições dos últimos dias
trocam governos pela Europa
em todas as esferas

SCHLESWIG-HOLSTEIN (estadual)
A coalizão de centro-direita que governava o estado
alemão, a mesma que forma o governo nacional, não
conseguiu votos suficientes para continuar no poder,
que deve ser ocupado por uma aliança entre
socialistas, verdes e um partido que representa a
minoria dinamarquesa local. O Partido Pirata
também conseguiu entrar no Parlamento regional

FRANÇA (presidencial)
O socialista François Hollande venceu
no segundo turno o presidente
Nicolas Sarkozy, pondo fim a 17 anos
de governos conservadores

REINO UNIDO (municipais)
O opositor Partido Trabalhista foi o mais
votado em eleições para definir os
governos de 184 cidades britânicas, com
38%, contra 31% do Partido
Conservador do premier David Cameron

GRÉCIA
(parlamentar)
Os dois partidos que
formavam a coalizão
de governo, o
conservador Nova
Democracia e o
socialista Pasok,
tiveram juntos 32%
dos votos (contra
78% em 2009) e
não conseguiram
eleger a maioria. A
Coalizão de
Esquerda
surpreendeu com o
segundo lugar ao
obter 16,8%, e a
extrema-direita
conseguiu entrar
no Parlamento

Partidários do recém eleito
presidente francês
Francois Hollande exibem
cartazes com o apelo “Não
nos desaponte”

Manifestante mostra faixa com
um “Não” em Atenas no Dia do
Trabalho

Ed Miliband, líder do Partido Trabalhista
britânico é saudado por simpatizantes em
Birmingham, Inglaterra
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O M U N D O

Bloco contra a austeridade
Eleições mostram ascensão de partidos contrários à receita anticrise de Angela Merkel

O
status quo começa a ser se-
riamente questionado na
Europa. Cinco eleições nos
últimos dias apontam para

uma rejeição pública, cada vez
maior, aos dirigentes e partidos
que apoiam políticas econômicas
do receituário alemão de austeri-
dade no continente em crise. Das
disputas municipais em Itália e
Reino Unido às nacionais pela Pre-
sidência da França e pelo Parla-
mento grego, passando por um
pleito estadual na Alemanha, em
todas as oportunidades o eleitor
deixou claro seu recado.

— Sentimos que um bloco come-
ça a se constituir em oposição à
Alemanha. Até quando a Alema-
nha vai poder resistir sozinha? Se-
rá que vai conservar sua lideran-
ça? Ela está cada vez mais isolada
— constata Vivien Pertusot, que
dirige, em Bruxelas, o Instituto
Francês de Relações Internacio-
nais (Ifri).

O maior exemplo desta tendên-
cia foi a volta triunfal neste fim de
semana dos socialistas na França,
30 anos depois que François Mit-
terrand conquistou o poder numa
eleição histórica, em 1981. O novo
presidente, François Hollande,
promete lutar contra a política de
austeridade generalizada no conti-
nente. Ele quer rediscutir o pacto
de estabilidade que 25 dos 27 paí-
ses-membros da União Europeia
(UE) assinaram em fevereiro, ale-
gando que é preciso dar mais ênfa-
se ao crescimento econômico.
Uma proposta que a chanceler fe-
deral alemã, Angela Merkel, já re-
jeitou ontem mesmo
depois de anunciar
que receberia Hol-
lande na Alemanha
“de braços abertos”:

— Nós, na Alema-
nha, e eu, pessoal-
mente, somos da
opinião de que o
pacto fiscal não é ne-
gociável. Já foi nego-
ciado e assinado por
25 países — insistiu.

O pacto foi costu-
rado por Merkel com
Nicolas Sarkozy, an-
tecessor de Hollan-
de. A dupla defenso-
ra da austeridade
trabalhou tão junta
que ganhou o apeli-
do de “Merkozy”. Na
madrugada de ontem em Paris, di-
ante de uma multidão na Praça da
Bastilha, o novo presidente lançou
uma frase que resume a virada no
humor dos franceses:

— Austeridade não precisa ser
uma fatalidade na Europa — disse.

Hollande como
catalisador
l O movimento de rejeição não
ocorreu apenas da França. No do-
mingo, os dois principais partidos
políticos encarregados de tirar a
Grécia do buraco — o conservador
Nova Democracia e os socialistas
do Pasok — foram trucidados nas
eleições parlamentares. O que se
viu foi a ascensão impressionante
de extremistas de esquerda e de
direita. A Grécia terá, pela primei-
ra vez no Parlamento, deputados
de um partido neonazista, o Auro-
ra Dourada, que elegeu 21 repre-
sentantes e prega abertamente a
saída do país da União Europeia.

Já no Reino Unido, a coalizão con-
servadora liderada por David Came-
ron — um defensor da política de aus-
teridade — perdeu as eleições locais
para o Partido Trabalhista, que, assim
como Hollande, põe o crescimento
econômico como prioridade. As elei-
ções municipais na Itália também de-
ram provas da resistência do eleitora-
do às duras medidas de alta de impos-
tos e cortes de pensões implementa-
das pelo premier Mario Monti, com o
desempenho favorávelde legendasde

centro-esquerda favoráveis a uma
maior flexibilidade no combate à cri-
se. Na própria Alemanha, o partido de
Merkel perdeu o governo do estado
de Schleswig-Holstein, que deverá
passar a uma coalizão de social-demo-
cratas com verdes e deputados da mi-
noria dinamarquesa.

Para Vivien Pertusot, do Ifri em
Bruxelas, a retórica dos franceses
desafia os alemães. Mas, na prática,
não há interesse de Hollande e nem
de Merkel em colidir.

— Nunca assistimos a uma queda
de braço entre Alemanha e França
desde 1963. O casal franco-alemão
sempre tenta funcionar. Mesmo que
haja hoje uma oposição sobre o pac-
to fiscal, claramente, não haverá rup-
tura neste casal.

Outra razão, segundo ele: François
Hollande sabe que não pode isolar
Angela Merkel, e vice-versa.

— Ele precisa ter uma relação sã

com a Alemanha para poder conse-
guir aprovar outras iniciativas (de
interesse da França) na Europa. Ele
sabe que não vai conseguir mudar
— explica, dizendo que possivel-
mente ocorrerão pequenas mudan-
ças “cosméticas” no pacto, para que
Hollande não saia perdendo.

Mas Hollande pode se tornar o ca-
talisador de uma aliança entre paí-
ses que se opõem à austeridade a
qualquer preço, prevê Pertusot: os
governos de Bélgica, Polônia e Es-
panha já declararam apoio a esta li-
nha favorável ao crescimento.

O economista Francesco Sarace-
no, do Observatório Francês de Con-
junturas Econômicas, acha que Hol-
lande tem uma chance real de influ-
enciar a mudança de direção da Eu-
ropa. E uma das razões é que, agora,
não se trata mais de queixas de pe-
quenas economias, mas de grandes:

— Não se via a Grécia indo para

Bruxelas e dizendo: ‘Olha, isso não
está funcionando’. Agora é um gran-
de país que chega e diz: ‘Espera aí,
isso não está funcionando’. A Fran-
ça, sozinha, é pequena para mudar
as coisas. Mas pode agir como uma
força catalisadora organizando uma
coalizão de países com problemas
(em aceitar a austeridade).

Mas ainda não há consenso sobre a
eventual mudança de rumo no conti-
nente. Charles Grant, diretor do Cen-
tre for European Reform, em Lon-
dres, lembra que os franceses não es-
tão de fato implementando um pro-
grama de austeridade. E relativiza a
derrota dos conservadores no Reino
Unido, dizendo que foi mais um voto
contra os erros sucessivos de David
Cameron do que contra a austerida-
de preconizada por ele.

— Na França eu diria que foi mais
um voto contra Sarkozy do que
contra a austeridade.n

O RECADO DAS URNAS EUROPEIAS

l A cada semana, um novo gover-
no europeu é derrubado. E em to-
dos os casos, o centro é derrota-
do pelos extremos, ou por aque-
les que costumavam ser extre-
mistas antes de ceder às corren-
tes principais. A centro-esquerda
e a centro-direita grega foram ar-
rasadas por correntes antes mar-
ginais de ambos os lados do es-
pectro político. Na Holanda, as
maquinações de um partido re-
cém-nascido também derruba-
ram um governo centrista.

Na França, a história é mais
sutil, mas similar. Ambos os
candidatos passaram a última
parte da campanha apelando
aos extremistas de seus respec-
tivos espectros políticos.

Olhando para a Europa, não sei
que nome dar à onda de insatisfa-
ção, já que os partidos radicais
de direita e de esquerda hoje pa-
recem ter mais em comum uns
com os outros do que com qual-
quer partido no centro. De ma-
neira geral, eles são anti-Europa,
antiglobalização e anti-imigra-
ção. Seus líderes querem se reti-
rar do mundo. Eles não gostam
de suas capitais multiétnicas ou
de suas fronteiras abertas, des-
prezam empresas multinacio-
nais e instituições multilaterais.

Acima de tudo, eles são contra
a austeridade. Eles odeiam os
cortes orçamentários que acre-
ditam terem sido impostos a
seus governos nacionais por fo-
rasteiros do mercado financeiro
internacional e pelo seu perten-
cimento à zona do euro. Não im-
porta que esses mesmos gover-
nos tenham criado a necessida-
de de austeridade ao gastar de-
mais e se endividar em excesso,
ou, em alguns casos, como o da
Grécia, financiar burocracias
estatais paquidérmicas e cor-
ruptas por muitas décadas.
Também não importa que mui-
tos tenham implorado para in-
gressar na zona do euro — nin-
guém foi forçado a entrar — ou
desfrutado por muitos anos dos
benefícios de serem membros.

Em muitos casos, eles também
são antiamericanos, ou ao menos
contra a aliança ocidental. Jean-
Luc Mélenchon, que teve11% dos
votos franceses no 1, turno, quer
que a França deixe a Otan e se
alie ao Partido Comunista Chi-
nês. A Coalizão de Esquerda, se-
gunda colocada nas eleições gre-
gas, quer que a Grécia se aproxi-
me da Rússia. E, sim, eles com-
partilham seu desdém pela de-
mocracia e o capitalismo liberal
com uma geração anterior de eu-
ropeus. A extrema-esquerda e a
extrema-direita dos anos 1930
também sonharam com alterna-
tivas ao falido centro político de
então e, em alguns casos, tenta-
ram implementá-las.

Eu não estou prevendo um
ressurgimento do fascismo ou
do stalinismo, mas, se chegas-
sem ao poder, os partidos que
desafiam o centro na Europa ho-
je conduziriam um tipo diferen-
te de revolução. Eles poriam fim
à União Europeia, à Otan e tenta-
riam abandonar a ordem econô-
mica mundial. Eles tentariam fa-
zer o tempo voltar a uma época
na qual os governos nacionais
tomavam sozinhos todas as de-
cisões — uma fantasia que pode
acabar em desastre. Parece im-
possível, mas o fato de algo não
ter como funcionar não significa
que alguém não irá tentar fazê-
lo algum dia.

Extremos
opostos que se
aproximam

ANNE APPLEBAUM é colunista do “Washington
Post”

“Somos da opinião de que
o pacto fiscal não é
negociável. Já foi
negociado e assinado por
25 países do bloco
Angela Merkel, chanceler federal da
Alemanha

“Se chegassem ao poder, os
partidos que desafiam o
centro na Europa hoje
conduziriam um tipo
diferente de revolução
Anne Applebaum, colunista do jornal
“Washington Post”

Anne Applebaum

“Não assistimos a uma
queda de braço entre
Alemanha e França desde
1963. A dupla sempre
tenta funcionar
Vivien Pertusot, analista do Instituto Francês
de Relações Internacionais

Deborah Berlinck
deborah.berlinck@oglobo.com.br
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 8 maio 2012, Economia, p. 27.




