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Edities Algemeen

Duitse christen-democratie als dam tegen haiderisme
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De Duitse christen-democraten (CDU) hebben zich ondanks een licht verlies bij de deelstaatverkiezingen in Sleeswijk-Holstein weten te stabiliseren. Maar het gevaar voor de CDU in het algemeen is nog niet geweken. Wat als er een vacuüm zou ontstaan, mocht de CDU in een spiraal van nederlagen verzeilen? Zou er een besmettingsgevaar van Oostenrijk op grote broer Duitsland uit kunnen gaan? Kan het haiderisme ook wortel schieten in het land tussen Rijn en Oder?

De Duitsers zijn in ieder geval beducht voor de gedachte alleen al. Wegens hun verleden worden ze extra in het oog gehouden door het buitenland. Dat verklaart de harde opstelling van de Duitse bondskanselier Gerhard Schröder tegenover de deelname van de rechts-populistische FPÖ aan de Oostenrijkse regering. Toch lijken de Beierse christen-democraten van de CSU, de zusterpartij van de CDU, een bres te willen slaan in het cordon sanitaire rond Oostenrijk. Dat heeft vooral te maken met hun kijk op Europa. Ze willen geen Europese superstaat, geen directorium van de grote staten dat allen de kleintjes de les spelt of betuttelt, of het nu gaat om kleine lidstaten zoals Oostenrijk of regios of deelstaten zoals Beieren.

Voorlopig is er geen reden tot paniek. Extreem rechts in Duitsland is hopeloos verdeeld, heeft geen charismatische leidersfiguren, en als het eens in een parlement van een deelstaat geraakt, brengt het er helemaal niets van terecht. Bovendien zijn de Duitsers sinds meer dan vijftig jaar door de leerschool van de democratie gegaan, wat de grote meerderheid onder hen immuun zou moeten maken voor rattenvangers van rechts of links.

Een democratie functioneert goed zolang tegenover een daadkrachtige regering een sterke, democratische oppositie staat. Het parlementaire systeem in Duitsland werd voor de intrede van de Groenen in de jaren 80 en de neocommunisten van de PDS in de jaren 90 gekenmerkt door het evenwicht tussen de grote volkspartijen. De christen-democraten van de CDU-CSU en de sociaal-democraten van de SPD stonden tegenover elkaar, terwijl de liberalen van de FDP de weegschaal ten gunste van een van beide deden doorslaan. Toen beide volkspartijen in de tweede helft van de jaren 60 een grote coalitie smeedden, konden de extremisten de leemte in de oppositie opvullen en zich als alternatief presenteren. Bij de verkiezingen van 1969 haalden de rechtse extremisten van de NPD net niet de kiesdrempel van 5 procent.

Kan zich een gelijkaardige situatie voordoen nu de christen-democratische oppositie zo zwaar heeft geleden onder de recente financiële schandalen? De boete van 41 miljoen DM die de CDU moet betalen, zal haar slagkracht zeker niet ten goede komen. De jongste weken was er al amper sprake van oppositiewerk. Schröder heeft weer lucht kunnen happen nadat zijn SPD in het najaar van 1999 bij verschillende deelstaatverkiezingen zware klappen had gekregen. Ondertussen is de ontevredenheid van de burger over het regeringswerk of over de corruptie zowel in de CDU als in de SPD kunnen blijven groeien. Wanneer de oppositie zich niet gauw herpakt, zouden extremistische partijen garen kunnen spinnen bij deze Politikverdrossenheit. De PDS, de opvolgster van de vroegere communistische partij van de DDR, zou er alvast op vooruitgaan, mochten er nu federale verkiezingen plaatsvinden. Ondertussen zit ze al sinds het najaar van 1998 in de regering van de deelstaat Mecklenburg-Vorpommern. Hoewel daarmee in de Bondsrepubliek een taboe werd doorbroken - geen regeringsdeelname van extremistische partijen -, heeft de federale staat zich zoals het hoort niet gemengd in de regeringsvorming op landelijk vlak. De democratie moet haar tegenstanders immers met argumenten en democratische middelen bestrijden. Om de extremisten het gras onder de voeten weg te maaien, is een sterke oppositie nodig die zich tot de waarden van de democratische orde bekent. Van het overleven van de CDU hangt dus de democratie in Duitsland af.

Veelbelovend

Is er hoop? In de Duitse christen-democratie weerklinken enkele veelbelovende namen. Friedrich Merz als de gedoodverfde fractieleider bijvoorbeeld. Op economisch vlak hangt hij een nuchter liberalisme aan, op maatschappelijk vlak een conservatief wereldbeeld. Zonder het conservatieve element, het Wertkonservative, heeft de CDU geen eigenheid en dus ook geen toekomst. Waar zouden de conservatief denkende kiezers naar toe gaan, indien de CDU zou verwateren of er het bijltje bij zou neerleggen? Behalve de Beierse CSU hebben ze dan geen politieke thuishaven meer. Het gevaar is niet denkbeeldig dat ze dan de rangen van de rechtspopulistische of extreem rechtse partijen zouden versterken.

Ondanks alle problemen ziet de democratie er in Duitsland structureel gezonder uit dan in België. De burger in de Bondsrepubliek is politiek veel mondiger en meer geïnteresseerd, het partijenstelsel is er niet zo versnipperd. De voorstellen die Belgische politici deden of doen om de democratie in eigen land te verbeteren of te beschermen (Jean-Luc Dehaene: kiesdrempel; Geert Bourgeois: verbod van ondemocratische partijen) zijn in de Bondsrepubliek Duitsland al van bij haar ontstaan gerealiseerd. De verstarring van het systeem is er bovendien nog niet zo ver gevorderd dat een provocatief rechts als het haiderisme ervan zou kunnen profiteren.
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