Duitsland Instituut

Habeck: Coalitie met Groenen in
Saksen 'geen automatisme'
Kort nieuws - 28 augustus 2019 - Auteur: Redactie Duitslandweb

De Groenen doen het goed in de peilingen voor de
deelstaatverkiezingen in Saksen en Brandenburg zondag. De partij
wordt daarom waarschijnlijk een belangrijke gesprekspartner bij de
coalitieonderhandelingen. Maar in Saksen moet de CDU er niet van
uitgaan dat de Groenen automatisch mee willen regeren, laat
partijvoorzitter Robert Habeck weten.
De verschillen tussen de CDU en de Groenen in Saksen zijn groot, bijvoorbeeld als
het gaat om de bruinkoolindustrie, waar in Saksen nog steeds veel
arbeidsplaatsen mee gemoeid zijn. Deze tegenstellingen tussen de partijen zijn
lang in stand gehouden, aldus Habeck op een bijeenkomst in Dresden, "en de
inhoudelijke overeenkomsten zijn nul". Zijn partij is tot coalitiegesprekken bereid,
maar de manier waarop CDU-politici in Saksen zich over de Groenen hebben
uitgelaten laten "het ergste vrezen", aldus de voorzitter van Bündnis 90/Die
Grünen.
In Saksen regeerde de CDU de afgelopen vijf jaar met de SPD. Die partijen hebben
na de verkiezingen zondag waarschijnlijk geen meerderheid meer. Met de AfD, die
in de peilingen op de tweede plaats staat, wil de CDU niet regeren. Getalsmatig is
een zogenoemde Kenia-coalitie van CDU, SPD en Groenen (naar de kleuren van de
Keniaanse vlag) mogelijk, maar ligt vanwege de inhoudelijke verschillen tussen
CDU en Groenen niet voor de hand. Dat maakt coalitievorming in Saksen erg
lastig.
De Groenen staan zowel in Saksen als in Brandenburg op ﬂinke winst. In Saksen
haalde ze bij de vorige verkiezingen 5,7 procent van de stemmen, in de peilingen
staat ze nu op 11 procent. In Brandenburg kreeg ze vijf jaar geleden 6,2 prcoent
en staat ze nu op rond de 14 procent. In deze laatste deelstaat is
regeringsdeelname waarschijnlijker en zou een coalitie van SPD, Die Linke en die
Grünen tot stand kunnen komen. Lees meer bij Die Welt en Süddeutsche.de
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