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In aanloop naar de Bondsdagverkiezingen zakt de CDU/CSU steeds
verder weg in de peilingen. Ook kanselierskandidaat Armin Laschet
(CDU) kan niet op veel steun rekenen. Hij behoort niet langer tot de
tien populairste politici en ook een meerderheid van de aanhang van
CDU/CSU zou liever hebben dat Laschet wordt vervangen door CSUleider Markus Söder.
In de laatste peiling van onderzoeksbureau Forsa is de CDU/CSU niet langer meer
de grootste fractie: de SPD is haar voorbijgestreefd. De CDU/CSU staat op 22
procent, de SPD op 23 procent. De opmars van de sociaaldemocraten is
verrassend: de partij stond de laatste jaren derde in de peilingen met tussen de
14 en 16 procent. Nu heeft de SPD zowel de Groenen als de christendemocraten
ingehaald.
Ook CDU/CSU-lijsttrekker Armin Laschet keldert in de peilingen. Forsa vroeg
burgers bij wie zij Duitsland "in goede handen" zien. Laschet kreeg 29 punten op
een schaal van honderd, waarmee hij buiten de top-10 van populaire politici valt.
Angela Merkel staat met 65 punten op de eerste plaats, gevolgd door CSU-leider
Söder met 53 punten. De kanselierskandidaat van de Groenen Annalena Baerbock
staat met 33 punten op de vijfde plaats. De populairste kanselierskandidaat is
Olaf Scholz van de SPD, hij heeft een score van 51 en is daarmee de op twee na
populairste politicus. Lees meer bij n-tv.de
Zo'n 70 procent van de aanhang van CDU/CSU ziet liever dat de huidige
lijsttrekker Laschet wordt vervangen door de veel populairdere Söder. Dat blijkt
uit een peiling van onderzoeksinstituut Civey. Söder zelf heeft dinsdag laten
weten geen ambities te hebben om zich nogmaals beschikbaar te stellen als
kanselierskandidaat, ook niet over vier jaar. Afgelopen voorjaar leverden Laschet
en Söder een verbitterde strijd om het lijstttrekkerschap, die Laschet op het
nippertje won. Lees meer bij Der Spiegel

Dit is een artikel gedownload via duitslandinstituut.nl.

Duitsland Instituut

Artikel: https://duitslandinstituut.nl/artikel/45510/laschet-en-cdu-zakken-verder-in-peilingen

