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Kanselier Merkel houdt op 30 mei een toespraak op de Amerikaanse
Harvard-universiteit en CDU-partijvoorzitter Annegret KrampKarrenbauer heeft voor begin juni een besloten partijbijeenkomst
gepland. Aanleiding voor Duitse media te speculeren over een spoedig
vertrek van Merkel als kanselier.
De zogeheten Klausurtagung heeft Kramp-Karrenbauer op 2 en 3 juni belegd,
direct na de Europese verkiezingen en de deelstaatverkiezingen in Bremen. Een
duidelijk teken dat de partijvoorzitter veranderingen plant, schrijft Die Welt. Bij
partijgenoten en ook bij andere Duitse media leidt het tot de vraag of het vertrek
van Merkel er zal worden aangekondigd.
De laatste keer dat de CDU zo'n ingelaste partijbijeenkomst organiseerde, was na
de verkiezingen in Hessen, waar de CDU een gevoelige nederlaag had geleden. Na
die Klausurtagung in het najaar van 2018 kondigde Merkel aan dat ze het
partijvoorzitterschap opgaf en zich in 2021 niet meer verkiesbaar stelt. Bij de
Europese verkiezingen staan zowel de CDU als coalitiepartner SPD op verlies. In
het najaar zijn er deelstaatverkiezingen in drie Oost-Duitse deelstaten, waar de
CDU er ook niet goed voor staat. Een nieuwe start voor die verkiezingen zou dan
gunstig kunnen zijn.
Der Tagesspiegel citeert anoniem gezaghebbende CDU-politici die een nieuwe
regeringscrisis voorspellen na de verkiezingen voor de EU en in Bremen op 26
mei. Dat zou tot nieuwe Bondsdagverkiezingen nog dit jaar kunnen leiden en die
zouden het einde van Merkels kanselierschap betekenen, omdat ze zich voor
nieuwe verkiezingen niet meer kandidaat stelt. Een tussentijdse wisseling van
kanselier - Merkel die het stokje overdraagt aan Kramp-Karrenbauer - kan in het
Duitse politieke systeem ook zonder nieuwe verkiezingen, maar daar moet
coalitiepartner SPD dan wel mee instemmen. Die heeft al eerder laten weten dat
niet te doen.
Duitse media speculeren verder dat de toespraak die Merkel op 30 mei op de
Harvard-universiteit houdt, haar afscheidsrede kan zijn. Lees meer bij
tagesspiegel.de en welt.de
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