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Verkiezingen 2013: de 26 kleine
partijen
Overige partijen

Achtergrond - 19 augustus 2013

Het mag in de verkiezingsstrijd dan vooral gaan om de grote partijen,
in totaal doen er 34 partijen mee aan de Bondsdagverkiezingen. Door
de kiesdrempel van 5 procent maken de kleine partijen geen kans op
een zetel in het parlement. Maar in 2009 haalden alle kleine partijen
samen 7,2 procent van de stemmen en daarmee beïnvloeden ze de
zetelverdeling van de andere partijen. Een overzicht in alfabetische
volgorde:
Ab jetzt... Demokratie durch Volksabstimmung, Politik für die Menschen
Heeft vooral plannen op het gebied van bestuurlijke hervormingen. Zo wil de
partij naar Zwitsers voorbeeld ook referenda op bondsniveau invoeren.
BIG – Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit
De eerste door moslims geïnitieerde partij. Zet zich in voor rechten van migranten
en hun integratie in de Duitse samenleving.
BP – Bayernpartei
'Angela Merkel heeft van de Beierse leeuw haar knuﬀeldier gemaakt. Wij laten 'm
weer brullen' luidt de slogan van de conservatieve Beierse partij die de
onafhankelijkheid van deze zuidelijke deelstaat nastreeft.
Bündnis 21/RRP
Heette tot 2012 Rentnerinnen- und Rentner-Partei. Zet zich in voor sociale
thema's en komt vooral op voor ouderen.
BüSo – Bürgerrechtsbewegung Solidarität
Maakt zich sterk voor een wereldwijde bescherming van de mensenrechten en
verhoging van de levensstandaard. Wil een nieuwe economische wereldorde,
terugkeer naar de D-Mark en afschaﬃng van alle Europese Verdragen sinds
Maastricht 1992.
Bürgerbewegung pro Deutschland
Extreem-rechste beweging die zich hoofdzakelijk tegen migratie verzet en het
"Pruissische erfgoed" wil beschermen.
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DIE PARTEI – Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und
basisdemokratische Initiative
Door voormalig hoofdredacteur van satirisch magazin Titanic Martin Sonneborn
opgerichte partij voor 'arbeid, reschtsstaat, dierenbescherming, steun aan elites
en basisdemocratische initiatieven'. Wil de zomertijd afschaﬀen en een nieuwe
Muur om Duitsland bouwen. Werd in 2009 niet toegelaten omdat de partij niet
serieus genoeg werd geacht.
Familien-Partei Deutschlands
Zet het gezin in het middelpunt van de politiek. Het perspectief van de familie en
de relatie tussen ouder en kind moet volgens de partij centraal staan bij elk
poltiek handelen.
Feministische Partei Die Frauen
Komt op voor de belangen van vrouwen en wil meer politieke macht voor vrouwen.
Dat leid tot een eerlijkere samenleving, vrij van overheersing.
Freie Wähler Bundesvereinigung
Een kiesijst van niet aan partijen gebonden personen. Beschouwt zichzelf als dicht
bij de burgers staande beweging.
MLPD – Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands
Beschouwt zichzelf op basis van de leer van Marx, Engels, Lenin, Stalin en Mao als
'politieke voorhoede-organisatie van de arbeidersklasse'. Bepleit de invoering van
de 'dictatuur van het proletariaat' als overgangsituatie naar een klassenloze
communistische samenleving.
NPD – Nationaldemokratische Partei Deutschlands
Grootste extreem-rechtse partij van Duitsland. Richt zich vooral tegen
immigranten in Duitsland en is voor het behoud van de Duitse
'Volksgemeinschaft'. Sinds de ontdekking van neonazi-terreurcel NSU worden
pogingen ondernomen de partij te verbieden. Zelf probeert ze via soft power
mensen voor zich te winnen.
ÖDP – Ökologisch-Demokratische Partei
Burgerlijk-conservatie ecologische partij, die zich richt op milieu, familie en
'zuivere' democratie.
Partei der Vernunft
Libertaire partij die zo min mogelijk staatsbemoeienis wil en pleit voor directe
democratie.
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PBC – Partei Bibeltreuer Christen
Christelijk-conservatieve partij die in zijn programma een christelijke ethiek
centraal stelt. Gaat uit van de onscheidbaarheid van geloof en politiek en richt
zich op gezins- en sociaal beleid.
Partei der Nichtwähler
Partij die zich inzet voor een directere vorm van democratie. Ze wil een
alternatief zijn voor mensen die anders niet zullen gaan stemmen.
PSG – Partei für Soziale Gleichheit, Sektion der Vierten Internationale
Trotskistische partij. Gaan op de bres voor klokkenluider Snowden die het NSAaﬂuisterschandaal naar biten bracht.
Die Rechte
Extreem-rechtse partij. Heeft veel leden overgenomen van de niet meer
bestaande Deutschen Volksunion DVU.
RENTNER – Rentner Partei Deutschland
Komt op voor de ouderen en sociaal beleid.
REP – Die Republikaner
Ziet zichzelf als rechts-conservatieve partij. Wil niet geassocieerd worden met de
extreem-rechtse partijen en erkent in tegenstelling tot die partijen wel de Duitse
grondwet.
Tierschutzpartei – Partei Mensch Umwelt Tierschutz
Partij die opkomt voor rechten van dieren, vergelijkbaar met de Partij van de
Dieren in Nederland.
Die Violetten - für spirituelle Politik
Bepleit "een alternatieve spirituele politiek in het nieuwe tijdperk" en ziet zichzelf
als vertegenwoordiger van spirituele mensen die hun visie in de politiek willen
doen gelden.
Alleen in enkele kiesdistricten
Vier partijen staan niet op de landelijke kieslijsten maar proberen via een
Direktmandat in een kiesdistrict in de Bondsdag te komen:
B - Bergpartei, die Überpartei: Alternatief-linkse partij in Berlijn, komt voort uit
de krakersscene.
BGD - Bund für Gesamtdeutschland: Extreem-rechtse revnachistische partij die de
Duitse grenzen van 1937 weer terug wil (voormalige Duitse gebieden ten oosten
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van de Oder-Neisse-grens)
DKP - Deutsche Kommunistische Partei: communistische partij. Ziet zichzelf als
opvolger van de in 1956 verboden communistische partij KPD
NEIN - Nein!-Idee: Wil mensen verenigen die 'nee' tegen bestaande partijen
zeggen.
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