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El treball intenta explicar perquè als últims anys els sistemes polítics a Europa i a part 

del món estan canviant, centrant-se en el cas alemany. I per això estudia, una de les 

possibles causes, la influència de les diferents generacions sobre els canvis al 

comportament electoral a Alemanya. Tenint en compte la gran importància del procés 

de  socialització del individu a l’hora d’adquirir certes identitats i valors.  

Per tant, és molt interessant ja que ens pot donar una explicació de perquè el 

comportament electoral dels alemanys esta canviant cada cop més, un bon exemple 

d’això són els resultats a les últimes eleccions. En especial ens pot dir si el fet 

generacional afecta a la teva identitat política. I no crec que sigui un efecte que només 

es doni al sistema alemany sinó que pot ser extrapolable a altres sistemes. Avui dia 

estem podent veure com els sistemes polítics estan canviant de forma absoluta, posant 

en joc l’estabilitat dels sistemes i dels països que ho han patit. Per tant el poder saber 

unes de les variables que estan influint en aquests grans canvis als sistemes pot ser molt 

útil i important per entendre-ho. Per a les societats, per les institucions, per als partits, 

etc. Entendre per tant que les generacions i la socialització de les mateixes pot acabar 

provocant una sèrie d’identitats i de valors associats que generin uns parlaments o uns 

resultats electorals totalment diferents al que estàvem acostumats pot ser molt útil.  

La pregunta que ens hem fet al treball era si les generacions i la seva introducció 

progressiva al dret a vot, havia canviat el comportament electoral a Alemanya. I si el fet 

de pertànyer a una o altre generació podria condicionar les teves preferències o la teva 

identitat a l’hora de votar. També ens hem preguntat si el fet de viure a l’Alemanya 

Oriental o a l’Alemanya Occidental podia afectar a aquestes variables del comportament 

electoral. Ens esperàvem que l’abstenció amb la introducció de les noves generacions, i 

com a altres sistemes, hagués augmentat l’abstenció i hagués augmentat la 

fragmentació. Evidentment esperàvem que la resposta, encara que no total sí parcial, 

estigues a les generacions i la seva introducció al dret a vot. Per fer-ho hem analitzat els 

resultats de dues enquestes, una de GESIS del 1990 i l’altre de l’Enquesta Social Europea 

al 2016, que preguntaven per intenció de vot (1990) i pel record de vot (2016). Els 

resultats de l’abstenció i dels vots als diferents partits els hem agafat de les pagines 

oficials del govern alemany amb els resultats oficials de les diferents cites electorals. 

Amb aquestes dades i amb el PSPP hem pogut fer taules creuades amb l’edat, i per tant 



 

amb la generació a la que pertanyien, per saber quines preferències tenien cada 

generació. Per delimitar les generacions hem utilitzat bibliografia, per poder recolzar-

nos, i perquè tot i ser un acte una mica arbitrari poder basar-nos en altres autors.  

Les conclusions que he trobat són que amb la introducció sobretot de la generació més 

jove que havíem marcat l’abstenció havia augmentat en un numero bastant important. 

Passant quasi a triplicar els números de fa més de quaranta anys, un fet bastant 

preocupant però que s’està donant a molts sistemes polítics. També hem pogut apreciar 

com la fragmentació ha augmentat de forma espectacular, amb la introducció també 

d’aquesta última generació al dret a vot. Per tant podem dir que en aquest sentit les 

generacions han tingut un efecte sobre el comportament electoral. A més hem pogut 

apreciar com el fet de pertànyer o no a una generació podia acabar influint en major o 

menor quantitat el fet d’escollir una opció o una altra. Per tant el pertànyer o no a una 

generació podia marcar, no totalment però si parcialment, la teva decisió final a l’hora 

de votar. I també hem pogut veure com el fet de viure a l’Alemanya Oriental o a 

l’Alemanya Occidental et podia també acabar influint a l’hora d’escollir per exemple 

entre una opció d’esquerres o una altra, un resultat bastant sorprenent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


