
Sosialouriezh, komunouriezh ha sindikaliezh en Alamagn abaoe 1875.

Pennad klozañ : 

Al luskad micherour alaman oa bet sur mat an hini pouezusañ deus Europa adalek fin an 19vet
kantved. E istor trubuilhet en 20vet kantvet oa bet ur gwir diverrañ deus istor al luskadoù micherour
european ha pelloc'h deus istor ideologel Europa hag ar bed. En Alamagn oa bet bras an tabutoù
ideologel etre dispac'hourien deus un tu ha lodenn reformour al luskad micherour deus un tu-all ;
ken bras hag e oa bet dibosubl d'al luskad micherour enebiñ diouzh an naziegezh da gentañ a-raok
ma oa bet kreñvaet an disemglevioù ideologel etre an daou da vare ar brezel yen. E-pad 40 vloaz
bennak oa bet komunour lodenn Reter Alamagn, an RDA, e-keit ma veze fesonet lodenn Kornog ar
vro,  an  RFA,  gant  ar  sosial-demokratiezh  reformour.  Gant  diskar  moger  Berlin  hag  ar  bed
komunour e 1989 'mijemp gallet krediñ oa echu gant disparti al luskad micherour. Gwir eo oa marv
ar gomunouriezh da vat, met ur gwir grizenn oa bet anavezet gant ar sosial-demokratiezh goude
adunvanidigezh ar vro ivez : ar mondializañ hag ar gevezerezh etrevroadel devoa bountet war an
SPD evit 'n em adkempenn war an tu liberal. Gant ar chañselour SPD G. Shröder oa bet liberalizet
al labour ha krennet ar gwirioù sosial etre 1998 ha 2005  : 'benn ar fin oa bet anzavet gantañ un tro
kemm sosial-liberal.  Setu oa bet krouet ur strollad sosialour nevez,  die Linke, o nac'hañ an tro
kemm liberal-se hag o klask enebiñ diouzh ar mondializañ liberal. Setu oa bet adsavet an disparti
kozh etre ul luskad micherour reformour kentoc'h hag un all muioc'h ideologel.
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