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Minister De Maizière (CDU) van Binnenlandse Zaken heeft met een 10punten-plan in de Bild am Sonntag een debat over het omstreden
begrip Leitkultur veroorzaakt. De oppositiepartijen en de SPD hebben
veel kritiek op zijn bijdrage, vanuit zijn partij krijgt hij steun.
Tot de deutsche Leitkultur, een nationale bepalende cultuur op basis van
gedeelde waarden, horen volgens De Maizière onder meer algemene ontwikkeling,
prestatiegerichtheid, een "vrijzinnig patriottisme", de Duitse geschiedenis met
daarbij "de bijzondere relatie met Israël", de consensusdemocratie en bepaalde
sociale gewoontes als elkaar bij de begroeting de hand geven, je gezicht laten
zien en je naam noemen. En dus geen boerka dragen. Dat schreef hij in een
gastbijdrage in de Bild am Sonntag. Hij wil met zijn plan uitnodigen tot debat,
schreef De Maizière.
Er kwam maandag veel kritiek op zijn bijdrage. Met de Leitkultur probeert de CDU
af te leiden van het gebrek aan een eigen modern integratiebeleid, aldus politici
van de FDP, Bündnis 90/Die Grünen en de SPD. De Maizière kan zich beter bezig
houden met goed binnenlands beleid in plaats van met deze "genante
enscenering". SPD-lijsttrekker Schulz noemde het debat "onzinnig". Ook vanuit
zijn eigen partij kreeg hij kritiek, bijvoorbeeld omdat er geen rechtsbasis in de
grondwet is voor een verplichtende Leitkultur.
Inmiddels krijgt de minister ook steun, vooral uit zijn eigen partij en de CSU. Het
debat dat hij beoogt is noodzakelijk gezien het stemgedrag van in Duitsland
levende Turken bij het Turkse referendum in april. Daaraan zie je dat het
integratiebeleid mislukt is, zeggen vooraanstaande partijgenoten. Een
samenleving heeft meer nodig dan een grondwet, daarom is een discussie over
normen en waarden steeds weer nodig, vinden zij.
Het begrip Leitkultur werd al eerder gebruikt in 2000 door toenmalig CDUfractievooriztter Friedrich Merz. Ook toen was daar veel kritiek op. Lees meer bij
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