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De Duitse zusterpartijen CDU en CSU hebben maandag hun
gezamenlijke verkiezingsprogramma voorgesteld. De partij wil
behouden wat goed is en vernieuwen waar nodig. En tijdens de
presentatie vooral: eenheid uitstralen.
CDU-voorzitter en kanselierskandidaat Armin Laschet benadrukte tijdens de
persconferentie dat Duitsland moet moderniseren om zich aan te passen aan een
snel veranderende wereld. Maar radicaliteit hoeft de kiezer van de christendemocraten niet te verwachten: solide en vernieuwend tegelijk wil de partij zijn.
Dat blijkt al uit de titel: 'Het programma voor stabiliteit en vernieuwing. Samen
voor een modern Duitsland.'
Een van de belangrijkste verkiezingsbeloften van CDU en CSU is dat de
belastingen niet omhoog gaan. Voor ondernemers moeten de belastingen omlaag
en de voorschriften versimpeld worden. Na de exceptionele uitgaven door de
coronapandemie, wil de partij weer terug naar de Schwarze Null, ofwel
begrotingsevenwicht.
CSU-voorzitter Markus Söder, die hard heeft gevochten met Laschet om het
lijsttrekkersschap, maakte maandag vooral duidelijk dat hij Laschet ten volle
steunt en dat ze goed hebben samengewerkt aan dit programma. Ook Laschet
roemde de samenwerking. Het was hun eerste gezamenlijke optreden sinds de
openlijke machtsstrijd tussen de twee in april.
Söder richtte zijn pijlen op de Groenen. Die noemde hij een partij van verboden,
elitair en onervaren. CDU en CSU hebben voor een groene politiek De Groenen
niet nodig, aldus Söder. Ook de SPD bekritiseerde hij. Minister van Financiën Olaf
Scholz van de SPD geeft veel te makkelijk geld uit, vindt hij. Lees meer bij
Süddeutsche Zeitung
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Vorbei die Zeiten, als Markus #Söder und Armin #Laschet heftig um
die Kandidatur fürs Kanzleramt konkurrierten. Als sie heute das
gemeinsame Wahlprogramm von #CSU und #CDU vorstellten,
betonten beide Parteichefs ihre Einigkeit. pic.twitter.com/UXPOzW6tXY
— ZDFheute (@ZDFheute) June 21, 2021
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