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De SPD heeft bij de deelstaatverkiezingen zondag in Bremen een
gevoeloge nederlaag geleden. De partij heeft er 70 jaar geregeerd,
dat kan nu voorbij zijn.
De SPD verloor in Bremen 8,4 procent van de stemmen en kwam uit op 24,2
procent. Daarmee is ze niet meer de grootste partij in de West-Duitse deelstaat.
Dat is de CDU geworden, met 26,3 procent (+3,9). Derde partij werd Die Grünen
met 17,8 procent (+2,7). Daarna volgen Die Linke met 11,4 procent (+1,9), de
AfD met 6,9 procent (+1,4) en de FDP met 5,6 procent (-1,0). De Bremense partij
BIW kreeg 3,1 procent van de stemmen maaar zit toch in het deelstaatparlement
omdat voor deze regionale partij de kiesdrempel niet geldt.
CDU-lijsttrekker Carsten Meyer-Heder wil in Bremen een zogenoemde Jamaicacoalitie van CDU, Groenen en FDP vormen. De SPD ziet een basis voor een roodrood-groene regering van SPD, Linke en Groenen. Maar als grootste partij is de
CDU bij de coalitievorming aan zet.
SPD-partijvoorzitter Nahles zelf noemde de uitslagen in Bremen en voor het
Europees Parlement zondag "extreem teleurstellend" en zei dat de SPD zich in de
toekomst nog meer met klimaatverandering wil bezighouden. Dat is het thema dat
veel Duitse kiezers zeiden belangrijk te vinden.
Bij de SPD is, ook na het verlies bij de Europese verkiezingen zondag, een
discussie over veranderingen in de partij losgebarsten. Oud-minister en oudpartijvoorzitter Gabriel eiste zondag personele consequenties en riep Nahles op
haar verantwoordelijkheid te nemen. Secretaris-generaal Klingbeil waarschuwde
er daarentegen voor een debat over Nahles te voeren. Al zegt ook hij dat het niet
gewoon zo verder kan gaan. De SPD heeft voor maandagmiddag een
persconferentie aangekondigd. Lees meer bij tagesschau.de en n-tv
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