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SPD wil niet militair ingrijpen in Syrië
(30-aug-2013) De SPD is tegen militair ingrijpen in Syrië. Dat heeft lijsttrekker
Steinbrück gezegd. Tegelijkertijd wil hij wel dat de G20 over een wapenstilstand
gaat onderhandelen. Lees meer bij Reuters >>
Süddeutsche test politici op persoonlijke moraal
(30-aug-2013) In aanloop naar de verkiezingen heeft de Süddeutsche Zeitung 600
parlements- en deelstaatkandidaten van verschillende partijen getest op hun
persoonlijke moraal. Reacties op een stelling als 'Een gelovig persoon kan
gemakkelijker een moreel goed leven leiden' laten volgens de krant zien waarin
de partijen werkelijk van elkaar verschillen. Lees meer bij de Süddeutsche Zeitung
>>
Die Linke ruziet over omgang met rood-groen
(29-aug-2013) Bij Die Linke is vier weken voor de verkiezingen een strijd
uitgebarsten over de omgang met rood-groen. Voorzitter Riexinger sluit het
eventueel gedogen van een minderheidsregering van SPD en Die Grünen niet uit,
fractievoorzitter Gregor Gysi wil daar niets van weten. De SPD en Die Grünen
willen echter niet regeren met Die Linke. Lees meer bij tagesschau.de >>
Opiniepeilers: 'Maak van Syrië geen verkiezingsthema'
(28-aug-2013) Door de gifgasaanval in Syrië moeten Duitse partijen duidelijk
maken hoe ze tegenover mogelijk militaire ingrijpen staan. Eigenlijk wil geen
enkele partij meedoen aan een aanval op Syrië, maar CDU en FDP willen het niet
helemaal uitsluiten. Meer dan twee derde van de Duitsers is tegen militair
ingrijpen in Syrië, aldus gezaghebbende opinie-onderzoekers. Duitse politici
moeten er daarom voor oppassen van de burgeroorlog in Syrië een
verkiezingsthema te maken, zeggen de onderzoekers. Lees meer bij Spiegel
Online >>
SPD-voorzitter Gabriel bekritiseert Schröders Griekenlandbeleid
(26-aug-2013) SPD-voorzitter Gabriel bekritiseert het Griekenlandbeleid van
partijgenoot en oud-kanselier Schröder. Diens rood-groene regering had
Griekenland niet tot de eurozone toe moeten laten, aldus Gabriel in Der Spiegel.
Schröder maakte van Griekenland vorige week zelf een verkiezingsthema, toen hij
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Merkels Griekenlandbeleid hekelde tijdens een campagnebijeenkomst van de SPD.
De oud-kanselier moet de slecht lopende SPD-campagne uit het slop helpen
trekken. Lees meer bij Spiegel Online >>
Oud-kanselier Schröder moet campagne SPD uit het slop trekken
(21-aug-2013) Oud-kanselier Schröder helpt zijn SPD de komende vier weken met
campagne voeren. Gisteren bekritiseerde hij op een bijeenkomst in Detmold onder
meer het Griekenland-beleid van kanselier Merkel. Schröder is niet onomstreden
in zijn partij, maar geldt als goede campaigner. De campagne van de SPD loopt
tot dusver slecht. Lees meer bij Spiegel Online >>
Ruzie tussen beoogde coalitiepartners SPD en Die Grünen
(20-aug-2013) Bundnis 90/Die Grünen neemt het de SPD kwalijk dat die deels
terugkomt op de belastingverhoging uit het verkiezingsprogramma. Financieel
beleid is juist een punt waarop beide partijen zich onderscheiden van Merkels
CDU. Sommige Grünen-politici zien het als teken dat de SPD zich meer richt op
samenwerking met de CDU in plaats van met Die Grünen. Lees meer bij Spiegel
Online >>
SPD ruziet over eigen belastingplannen
(19-aug-2013) In de SPD is onenigheid ontstaan over de eigen belastingplannen.
Lijsttrekker Steinbrück en voorzitter Gabriel spraken dit weekend over mogelijke
belastingverlagingen na de verkiezingen. De linkervleugel van de partij houdt vast
aan de belastingverhogingen die in het verkiezingsprogramma staan. Lees meer
bij Spiegel Online >>
Geen enkele partij wil Grote Coaltie, maar Merkel sluit die niet uit
(19-aug-2013) Kanselier Merkel sluit een Grote Coalitie van CDU/CSU en SPD niet
uit. Ze regeert liever verder met de FDP, maar de vraag is of die genoeg stemmen
haalt om zwart-geel voort te kunnen zetten. Omdat ze al eerder met de SPD heeft
geregeerd zou het ongeloofwaardig zijn die combinatie uit te sluiten, aldus de
kanselier. De SPD regeert liever met Die Grünen, maar zij hebben samen niet
genoeg stemmen. Lees meer bij Stern.de >> en bekijk ook het zomerinterview
van Merkel op de ZDF (18-08-2013) >>
Meerderheid Turken in Duitsland stemt SPD of Die Grünen
(16-aug-2013) De meerderheid van de Turken in Duitsland stemt SPD (43 procent)
of Die Grünen (22 procent), blijkt uit een peiling. Voor de CDU kiest 20 procent
van de Duitse Turken. Vier jaar geleden kreeg rood-groen nog ruim 10 procent
meer stemmen van deze kiezers. Ruim 90 procent van de Duitse Turken zegt mee
te gaan doen aan de verkiezingen. In 2009 bracht 75 procent van hen zijn stem

Duitsland Instituut

uit. Lees meer bij Focus Online >>
Merkel start campagnetour: 'niet zo veel inhoud, wel veel Merkel'
(15-aug-2013) Kanselier Merkel is met een verkiezingsbijeenkomst in Hessen
gisteren haar campagnetour begonnen. Haar campagnemotto: 'Samen succesvol'.
Haar strategie: het gaat jullie toch goed, stem daarom weer op mij. Op concrete
thema's gaat ze niet in, de naam van SPD-lijsttrekker Steinbrück noemt ze niet.
Merkels CDU ligt met 40 procent in de peilingn al maanden ver voor op de andere
partijen. Lees meer bij Zeit Online >> en Spiegel Online >>
Verkiezingscampagne: SPD wil lagere elektriciteitsprijzen
(15-aug-2013) De SPD wil energiebedrijven dwingen de elektriciteitsprijzen te
verlagen als de partij de verkiezingen wint. Omdat de elektriciteitsprijzen op de
beurzen zijn gedaald, moeten bedrijven die daling doorberekenen aan de
huishoudens, vindt de partij. Als dat vorig jaar was gebeurd, hadden consumenten
1,5 miljard euro kunnen besparen. Lees meer bij FAZ.net >>
CDU, FDP en Linke samen tegen SPD in spionageschandaal
(8-aug-2013) CDU/CSU, FDP en Die Linke vallen SPD-fractievoorzitter Steinmeier
aan op zijn rol in het NSA-spionageschandaal. Steinmeier zou in 2002, toen nog
hoofd van de kanselarij van kanselier Schröder, de samenwerking van de Duitse
geheime dienst BND met de Amerikaanse NSA hebben goedgekeurd. CDU, FDP en
Die Linke vinden de verontwaardiging van de SPD in de NSA-zaak daarom
schijnheilig. Lees meer bij Sueddeutsche.de >>
Die Linke komt op voor Merkel na DDR-opmerking Steinbrück
(6-aug-2013) De Linke eist excuses van SPD-lijsttrekker Steinbrück voor zijn
uitspraak dit weekend dat Merkel een gebrek aan passie voor Europese politiek
heeft omdat ze in de DDR is opgegroeid. Steinbrück zei onder meer: "Ze heeft een
andere persoonlijke en politieke socialisatie gehad dan degenen die de Europese
integratie vanaf het begin van de jaren vijftig hebben meegemaakt." Lees meer
bij Spiegel Online >>
Boze reacties op Veggie Day: 'Kom niet aan onze worst'
(6-aug-2013) Het voorstel van Die Grünen om bij verkiezingswinst een
vegetarische dag per week in te lassen in openbare kantines heeft tot
verontwaardigde reacties geleid. "Wij hebben weinig met dit soort paternalisme",
aldus het ministerie van Gezondheidzorg tegen Der Spiegel. FDP en CDU vinden
dat burgers zelf moeten bepalen wanneer ze vlees eten. Hun jongerenafdelingen
protesteerden zelfs voor de deur bij Die Grünen met posters als 'mijn buik is van
mij'. Lees meer bij Stern >>
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Verkiezingsposters CDU: 'Wat is het verschil met de SPD?'
(6-aug-2013) Als laatste partij heeft de CDU haar verkiezingsposters voorgesteld.
Daarop zijn vooral 'gewone burgers' te zien die blij zijn met de economische groei
of een gelukkig gezin vormen. Ook zijn er posters met Merkel en de CDU-slogan
'gemeinsam erfolgreich' ('samen succesvol'). Inhoudsloos, oordeelt Spiegel
Online. Bijna geen verschil met de SPD-campagne, aldus de Sueddeutsche.de. Wat
een gebrek aan creativiteit, schrijft Bild Zeitung over alle partijcampagnes. Bekijk
de campagneposters van de verschillende partijen bij Stern.de >>

Juli
SPD begint campagne: veel Merkel, weinig Steinbrück
(31-jul-2013) De SPD kiest voor negative campaigning: op een aantal van de
verkiezingsposters die de partij gisteren presenteerde, wordt Merkel, groot
afgebeeld, in een negatief daglicht gesteld. Lijsttrekker Steinbrück komt op de
posters nauwelijks voor. Andere posters tonen 'gewone mensen' die lagere huren
of een minimumloon willen. Tot de verkiezingen staan voor Steinbrück 100
openbare optredens gepland - twee per dag. Zijn campagnemedewerkers willen
vijf miljoen huisbezoeken bij kiezers aﬂeggen. Lees meer bij Spiegel Online >>
Zware kritiek op vakbondsman in schaduwkabinet SPD
(30-jul-2013) Klaus Wiesehügel, de vakbondsvoorzitter die als de SPD de
verkiezingen wint minister van Werkgelegenheid moet worden, ligt onder vuur om
zijn personeelsbeleid. Ook zou het hem aan een strategie hebben ontbroken om
iets tegen de dalende ledenaantallen te doen. Wiesehügel werd in Steinbrücks
schaduwkabinet gehaald om vakbondsleden weer aan de partij te binden. Lees
meer bij Sueddeutsche.de >>
Piraten proﬁteren van spionageschandaal
(24-jul-23) De Piratenpartei weet een slaatje te slaan uit het NSAspionagaschandaal. De partij voor de internetvrijheid kampt al maanden met
populariteitsproblemen, maar steeg in de laatste peilingen van RTL ineens van 2
naar 4 procent. Om in de Bondsdag te komen hebben ze bij de verkiezingen in
september 5 procent van de stemmen nodig. Lees meer bij Spiegel Online >>
Zwart-gele coalitie heeft nog net meerderheid in peilingen
(17-jul-2013) De huidige coalitie CDU /FDP ligt in de peilingen nog net voor op de
SPD, de Groenen en Die Linke samen. Merkel (CDU) is geliefder dan haar
concurrent Steinbrück (SPD), maar verschillende media voorspellen dat de
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spionage-aﬀaire de kanselier moeilijkheden zal bezorgen tijdens de
verkiezingscampagne. Lees meer bij de Rhein Zeitung >>
Onder druk staande Merkel roept om Europese privacyregels
(15-jul-2013) Merkel roept op tot Europese regelgeving om privacy te
beschermen. De kanselier staat onder druk na het NSA-aﬂuisterschandaal: SPDlijsttrekker Steinbrück wierp haar gisteren voor haar ambtseed te hebben
gebroken en Die Linke en de Groenen eisen dat er een onderzoekscommissie
komt. Lees meer bij de Süddeutsche Zeitung >>
Peiling: met aﬂuisterprogramma valt in verkiezingen niet te scoren
(10-jul-2013) De NSA-aﬂuisteraﬀaire heeft geen invloed op het stemgedrag van de
Duitsers. Die conclusie trekt het weekblad Der Spiegel op basis van de recentste
peilingen. Zo blijft oppositiepartij SPD ondanks een harde veroordeling van het
aﬂuisterprogramma en kritiek op Merkels optreden steken op 22 procent. Lees
meer bij Spiegel Online >>
CSU wil met eigen thema's verkiezingen in
(9-jul-2013) Hoewel CDU en de Beierse zusterpartij CSU een gezamenlijk
programma hebben voor de Bondsdagverkiezingen, gaat de CSU ook voor zichzelf
campagne voeren. Zo wil de partij bijvoorbeeld af van de herverdeling van geld
tussen deelstaten en pleiten ze voor referenda bij belangrijke EU-beslissingen,
bepleiten ze in hun Bayernplan. Lees meer bij RP-Online >>
Crisis in partij Alternative für Deutschland
(5-jul-2013) Gedonder in de nieuwe anti-euro-partij Alternative für Deutschland.
Het partijbestuur in de deelstaat Beieren zou volgens actieve leden uit bandieten
bestaan die de functies onderling verdelen en zich schuldig maken aan bedreiging
en intimidatie.Lees meer bij Süddeutsche Zeitung>>
'CDU ijvert niet langer voor data-opslag'
(5-jul-2013) De CDU/CSU heeft uit haar verkiezingsprogramma geschrapt dat er
snel een wet moet komen die zorgt dat telecomdata worden opgeslagen. Het
woord Vorratsdatenspeicherung komt in de deﬁnitieve versie niet meer voor. Nu
rept de partij van 'Mindestspeicherfristen', minimale opslagtermijnen, en maakt
duidelijk dat de staat de gegevens van burgers moet beschermen. Volgens Der
Spiegel is dit een reactie op het NSA-spionageschandaal. Lees meer bij Spiegel
Online >>
Peiling: 'Deelstaatverkiezingen Hessen worden nek-aan-nekrace'
(4-jul-2013) De deelstaatverkiezingen in Hessen op 22 september worden een
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nek-aan-nekrace tussen de oppositie van SPD en Groenen en de huidige coalitie
van CDU en FDP. Dit blijkt uit de nieuwste peilingen. CDU en FDP hebben veel
achterstand ingehaald op de oppositie. Een van de mogelijke oorzaken van de
inhaalslag is de populariteit van Merkels regeringscoalitie. Lees meer bij
Frankfurter Allgemeine Zeitung >>
SPD wil 80 miljard steken in modernisering Duitsland
(4-jul-2013) De SPD wil als het de verkiezingen wint 80 miljard euro steken in de
modernisering van Duitsland. Met het geld, dat voornamelijk door particuliere
investeerders moet worden opgebracht, wil de partij onder andere investeren in
energienetwerken, nieuwe woningen, verbetering van het wegennet, breedbandinternet, onderwijs en zorg. Lees meer bij Spiegel Online >>
SPD wil 125.000 banen in de zorg creëren
(2-jul-2013) SPD-lijsttrekker Peer Steinbrück zet met de verkiezingen op komst in
op zorg. Hij zegt 125.000 banen in de zorg te willen creëren. Volgens Steinbrück
zijn er tekorten in de branche omdat oudere patiënten meer tijd en aandacht
behoeven dan ze nu krijgen. Lees meer bij FOCUS >>
Instituten: 'Minister Schröder censureert studie naar gezinspolitiek'
(1-jul-2013) Minister Kristina Schröder (CDU) van Jeugd -en Gezin zou een groot
opgezette studie naar de eﬀectiviteit van het Duitse gezinsbeleid hebben
gecensureerd. Uit de studie zou onder meer blijken dat de kinderbijslag slechts
een gering eﬀect heeft, terwijl de partij van Schröder juist inzet op verhoging van
dit Kindergeld. Lees meer bij Spiegel Online >>
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