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Minister Von der Leyen van Defensie (CDU) ligt al geruime tijd onder
vuur. Nu is er nieuwe kritiek van een oud-generaal en blijkt dat de
meerderheid van de Duitsers haar niet geschikt vindt voor haar
functie.
Slechts 23 procent van de Duitsers vindt dat Von der Leyen de juiste persoon is
om de Bundeswehr te moderniseren, 59 procent vindt haar ongeschikt. Dat blijkt
uit een peiling van onderzoeksbureau Emnid. 61 procent van de ondervraagden
zegt dat er meer geld naar het leger moet.
Het Duitse leger kampt al lange tijd met ernstige tekorten en slecht materieel. De
Duitse rekenkamer heeft het ministerie van Defensie al meerdere keren op de
vingers getikt omdat het te veel geld verspilt en gebreken verdoezelt. De minister
zelf moet zich verantwoorden voor het gebruik van externe adviseurs, waar in
2015 en 2016 tenminste 200 miljoen euro aan is besteed.
Oud-generaal en voormalig adviseur van Merkel Erich Vad heeft in de Bild am
Sonntag ongebruikelijk harde kritiek op zowel de militaire als de politieke leiding
geuit. Hij spreekt van een "overgebureaucratiseerde mammoetorganisatie",
achterbaksheid, een falende leiding en verkeerd of niet uitgevoerde
hervormingen. Zijn kritiek komt overeen met die van Hans-Peter Bartels, die
namens de Bondsdag toezicht houdt op het leger. Die hekelde in januari eveneens
de bureaucratie en het slechte materieel van de Bundeswehr.
Von der Leyen zelf vindt dat ze het de afgelopen vijf jaar wel goed heeft gedaan.
Maar het kost tijd, zo zegt ze, om een leger te moderniseren waarop 25 jaar lang
is bezuinigd. Lees meer bij FAZ.net en tagesspiegel.de
Von der Leyen was eerder minister van Werkgelegenheid, in kabinet Merkel-II.
Daar viel ze onder meer op als voorvechter voor een vrouwenquotum van 30
procent voor raden van bestuur in het bedrijfsleven. Niet iedereen in haar partij
was het daarmee eens. Het quotum werd in 2016 ingevoerd. Toen was Von der
Leyen, arts en moeder van zeven kinderen, inmiddels minister van Defensie. Als
minister van Gezinszaken (tot 2009) wist ze een modern gezinsbeleid in te voeren
- ze stimuleerde bijvoorbeeld vaderschapsverlof - ondanks de felle kritiek van

Duitsland Instituut

conservatieve partijgenoten.
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