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AfD-voorzitter Frauke Petry ziet af van het lijsttrekkerschap voor de
Bondsdagverkiezingen. Het is een verrassende wending in de
machtsstrijd die in de partij gaande is. Komend weekend beslist de
AfD op een partijcongres in Keulen over het lijsttrekkerschap.
Petry zegt vandaag in een videoboodschap dat het bij het partijcongres in Keulen
over de thema's moet gaan en niet over personen. De AfD heeft een goede
strategie nodig, zegt ze. Het beeld van de partij moet niet steeds worden bepaald
door "niet afgestemde - dus voor de partijleiding volledig verrassende - maximale
provocaties van een paar representanten". Daarmee doelt Petry onder meer op
Björn Höcke, die met verschillende uitspraken overduidelijk associaties met het
nationaal-socialisme heeft gewekt. Daarmee schrikt de partij kiezers af, vindt
Petry. Ze wil van de AfD een "burgerlijke volkspartij" maken die de komende jaren
in staat moet zijn coalities met andere partijen aan te gaan.
Binnen de AfD is al langer een machtsstrijd gaande tussen het kamp van Petry
aan de ene kant en AfD'ers als Alexander Gauland en Höcke aan de andere kant.
Zij staan bekend om hun extreme standpunten en willen meer invloed in de partij.
Petry wilde het liefst alleen AfD-lijsttrekker worden - al heeft ze dat nooit zo
direct gezegd - maar andere bestuursleden willen een team van lijsttrekkers, met
bijvoorbeeld Alexander Gauland naast Petry. Ook de leden hebben zich in een
online-peiling eerder dit jaar voor een team van meerdere lijsttrekkers
uitgesproken. De AfD is in de afgelopen weken in de peilingen gezakt van rond de
12 procent naar rond de 8 procent. Op het partijcongres in Keulen wil de AfD
komend weekend het verkiezingsprogramma vaststellen en bepalen wie de
lijsttrekkers worden. Lees meer bij Spiegel Online
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