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CDU wint verkiezingen Saksen-Anhalt,
AfD blijft tweede partij
Kort nieuws - 6 juni 2021 - Auteur: Redactie Duitslandweb

De CDU heeft in de Oost-Duitse deelstaat Saksen-Anhalt duidelijk
gewonnen: bij eerste voorlopige uitslagen van de
deelstaatverkiezingen op zondagavond staat ze op ruim 36 procent.
Dat is 6 procent meer dan in 2016. De AfD verloor zo'n 2 procent en
blijft met rond de 22 procent de tweede partij.
De eerste voorlopige cijfers zijn een opluchting voor de CDU, zowel voor ministerpresident Reiner Haseloﬀ van Saksen-Anhalt als voor Armin Laschet, de christendemocratische kanselierskandidaat en beoogde opvolger van Angela Merkel. In de
peilingen leek de strijd tussen CDU en AfD in Saksen-Anhalt een nek-aan-nek-race,
bij een peiling eind mei stond de AfD zelfs bovenaan. Dat zou niet alleen voor
Haseloﬀ een dreun zijn geweest, maar ook voor de landelijke CDU in aanloop naar
de Bondsdagverkiezingen in september.
Haseloﬀ ziet het verkiezingsresultaat in zijn deelstaat zondag als een "duidelijk
teken tegen rechts", zei hij in een eerste reactie op de publieke zender ARD. Hij is
de burgers dankbaar dat ze "met grote, grote meerderheid democratisch gekozen
hebben en zich ook heel duidelijk van rechts hebben gedistantieerd". Haseloﬀ en
Laschet maakten in de verkiezingscampagne de afgelopen weken duidelijk dat
CDU niet zal samenwerken met de rechts-nationalistische AfD, ze benadrukten
meermaals de Brandmauer (brandmuur) tussen hun partij en de Alternative für
Deutschland.
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— tagesschau (@tagesschau) June 6, 2021
Derde partij in Saksen-Anhalt is die Linke met 11 procent. De socialistische
partij heeft daarmee ruim 5 procent verloren. Ook de SPD verloor en haalde
volgens de eerste cijfers 8,4 procent (2016: 10,6 procent). De Groenen hebben
heel licht gewonnen: rond de 6 procent van de stemmen (5,2 procent in 2016),
maar vinden het resultaat desalniettemin teleurstellend. Landelijk zijn de Groenen

Duitsland Instituut

in de peilingen de tweede partij. In Saksen-Anhalt hadden ze gehoopt op meer dan
10 procent. De FDP is met rond de 6,5 procent weer terug in het
deelstaatparlement, in 2016 haalden de liberalen in de Oost-Duitse deelstaat de
kiesdrempel van 5 procent niet.
Zoals het er nu naar uitziet. kan Haseloﬀ zijn coalitie met de SPD en de Groenen
voortzetten. Ook een coalitie van CDU, SPD en FDP of CDU, Groenen en FDP lijkt
getalsmatig mogelijk. Met de AfD willen de andere partijen in het
deelstaatparlement niet samenwerken. De AfD wordt in Saksen-Anhalt door de
binnenlandse veiligheidsdienst Verfassungsschutz in de gaten gehouden. Volgens
onderzoek van de Verfassungsschutz wijst de AfD in de deelstaat de principes van
de rechtsstaat af, ondermijnt ze de democratie en respecteert ze de menselijke
waardigheid niet. Lees meer bij tagesschau.de
Meer informatie over de verkiezingen in Saksen-Anhalt, de onvrede bij veel OostDuitsers en de mogelijke invloed daarvan op de Bondsdagverkiezingen in
september in onze podcast 'Achtung! Duitse updates':
Duitsland Instituut Amsterdam · Achtung! Duitse Updates Afl. 3

Zie ook:
Overzicht van de regeringen en de partijen in de deelstaten
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