Unificação da Alemanha

- Adesão da RDA à República Federal da Alemanha
segundo o Artigo 23 da Lei Fundamental, em 3 de outubro
de 1990
- Escolha de Berlim como capital
- Renúncia da RFA às armas ABC (atômicas, biológicas e
químicas)
- Redução das tropas armadas para 370 mil soldados
- Renúncia à extensão de estruturas militares da Aliança
Atlântica OTAN ao território da ex-RDA, enquanto lá
estivessem estacionadas tropas soviéticas (até final de
1994)
- Reconhecimento das fronteiras da Alemanha como
definitivas
- Recuperação da plena soberanía da Alemanha sobre seus
assuntos nacionais e exteriores, que havia perdido, 45 anos
antes, ao ser derrotada a ditadura nazis

Adaptação Financeira à Unificação da Alemanha

- Metas do planejamento financeiro segundo a Lei de
Fomento de Estabilidade e do Crescimento da
Economia, de 1967
. Estabilidade dos preços
. Elevado nível de emprego
. Equilíbrio econômico exterior
. Crescimento econômico constante e adequado
- Problemas financeiros em decorrência do Acordo de
Unificação
. Integração dos novos estados na ordern financeira da
Lei Fundamental
. Instituição do "Fundo da Unidade Alemã", financiado
pela União e os velhos estados, na maior parte
através do mercado de capitais (subsídios não
vinculados)
. Concessão de numerosos subsídios vinculados
procedentes da União
. Reestruturação total das relações financeiras entre a
Uniäo e os 16 estados, a partir de 1995

Reconstrucao no leste da Alemanha

Transformação do sistema socialista de economia
planificada segundo os princípios da economia social de
mercado (com a justica e administração)

- Motivada a iniciativa própria e a responsabilidade das
pessoas bem como a criatividade e a vontade de
realização

- Aplicados cada ano pelo menos DM 100 bilhöes (desde
1990) pela Uniäo e outros órgãos

- Fundadas mais de meio milhão de novas empresas (em
1990 cerca de 280 mil)

- Investidos em 1992 cerca de DM 50 bilhões pela
iniciativa privada

- Privatizadas aprox. 11 mil das cerca de 13 mil empresas
industriais dos "coletivos" e "combinados" da ex RDA

- Garantidos investimentos de DM 100 bilhões e mais de
900 mil postos de trabalho, através do Instituto
Fiduciário, entidade de direito público

- Transferido grande número de funcionários experientes
(p.ex. 2.300 juizes, procuradores e assistentes jurídicos)

- Implantado um sistema de reeducação com cursos
práticos para aperfeiçoamento profissional

Ascensão e queda da RDA

- Ficsão de Estado antifascista modelar
. Abastecimento básico, material e social, a baixos
preços
. Enormes sucessos nos esportes
. A mais alta produção industrial e o mais
elevado nível de vida do bloco oriental

- Alheamento entre povo e aparato de domínio
. Planificação da economia
. Polícia secreta
. Onipotência do partido SED
. Vigorosa censura
. Tutela e controle intelectual e cultural
. Educação no ódio anti-imperialista

Caricatura da vitória do socialismo

- Esgotamento dos recursos
, Destruição ambiental agressiva
. Diminuição da produtividade em decorrência do
centralismo e da planificação
. Improvisação no setor dos bens de consumo

- Diminuição da qualidade de vida
. Deterioração da infra-estrutura (moradia, transporte,
comunicação, defesa ambiental)
. Retórica vazia do atributo diretivo "da classe
trabalhadora e seu partido marxista-leninista"

- Exigências do povo
. Mais direitos de autodeterminação e de co-gestäo
. Mais liberdade individual
. Mais e melhores bens de consumo
muitas vezes vinculadas à esperança de uma autoreforma do socialismo

Localização da Alemanha

- Situada no centro da Europa
(extensão norte-sul: ca. 900 km,
oeste-leste: ca. 600 km)

- Reunificada em 3 de outubro de 1990
. 5 novos estados
. Total dos estados: 16 (habitantes ca.80 milhöes,
territorio ca. 360 mil km2)

- Limitando com 9 países (fronteira ca. 3.800 km)
- Integrada na
. Comunidade Européia
. Aliança Atlântica OTAN

- Comunicando
. Entre o Leste e o Oeste
. Para a Escandinávia e a região mediterrânea
. Como ponte em direçäo aos pafses da
Europa Central e Oriental

*

Língua alemã

- Como Iíngua materna falada por mais de
100 milhões de pessoas

- Alemão como Iíngua materna fora da Alemanha
. Áustria
. Liechtenstein
. Suíça (grande parte)
. Itália (no Tirol do Sul, ao norte da Itália)
. Bélgica, França (Alsácia) e Luxemburgo (em pequenas
regiöes)
. Polônia, Romênia e na antiga União Soviética (minorias
alemãs)

- Um em cada 10 livros publicados no mundo é em Iíngua
alemã

- Terceiro lugar entre as Iínguas das quais se fazem
traduções (depois do inglês e do francês)

- Primeiro lugar entre as Iínguas para a qual se realizam
traduções

