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A NÉMET VALÓSÁG.
Mit hoz a jövı Németországban?

JUHÁSZ GRÉTA1*

(Kivonat)
Európában most minden szem Németország felé fordul, hiszen rendkívül fontos választások
következnek, és a kérdés, hogy mit hoz majd a jövı. Németországban nagyon sok ember retteg attól,
hogy az ország elvesztheti stabilitását. A mostani választásoknál kulcsfontosságú témája a választók
számára a migráció, oktatáspolitika, gazdasági helyzet.
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Bevezetés
Volkmar Wenzel2 német nagykövet október 19-én látogatást tett a CEU-n3, ahol a német politikáról,
a Németországban zajló választásokról beszélt, hogy mi motiválja a szavazókat, illetve, hogy milyen
értékeket tartanak relevánsnak.
A beszámolón, amelyet a CEU-n tartottak, a nagykövet azt mondta, hogy a német politikai rendszer
nagyon komplex. Bemutatta a legnagyobb német pártokat (CDU/CSU, SPD, Zöldek, Baloldaliak,
Alternatíva Németországért, FDP). Továbbá beszámolt a mostani bajor választási eredményekrıl is,
amelyet október 14.-én tartottak meg. Elmondta, hogy ez a választás, illetve az ezt követı hesseni
választás nemcsak a tartományi, hanem a szövetségi politikában is nagyon releváns. Ezek szerint a
Zöldek megerısödtek, és már dolgoznak a stratégiájukon, amely a jövıben elıre viszi ıket. A
CDU/CSU pedig veszített a népszerőségébıl. A CDU a második világháború óta a legerısebb párt
volt, azonban most elveszítette az abszolút többségét. Az SPD az eddigi második legerısebb párt is
nagyon gyengén teljesített a választásokon. Andrea Nahles szerint, aki az SPD vezetıje, nem került
szóba a koalíció felbontása, és értékelik a további terveket a választások után. A bevándorlásellenes,
náci elemeket is ötvözı Alternatíva Németországért, amely elıször indult a bajor választásokon, 10,2
%-ot szerzett. Az utóbbi évtizedek legerısebb pártja volt a CDU/CSU, azonban a bajorok
kiábrándultak, melynek okai a 2017-es választásokban rejlenek. Hiszen a 2017-es választások után több
kisebb párt is megerısödött és teret nyert a német politikában. (szélsıjobboldali AFD, Zöldek, szabad
demokraták). Ennek eredményeképpen bizonytalanság alakult ki az országban a belpolitikai helyzet és a
koalíció alakítás kérdései miatt, ezeket az aggályokat a jelenlegi helyzet csak tovább tetézi.
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A mostani választásoknál kulcsfontosságú témák voltak a választók számára a továbbiak: migráció,
oktatáspolitika, gazdasági helyzet. Nagy jelentıséggel bír az a tény is, hogy a németek többsége szerint a
migrációs válság után Németország negatív irányba változott. A migráció nagyon megosztja a német
társadalmat. A gazdasági helyzet is szignifikáns téma, Bajorországban jelenleg nagyon jó a gazdasági
helyzet, és a teljes foglalkoztatottság aránya is nagyon magas, ennek ellenére az emberek elvesztették
bizalmukat a CSU/CDU-ban.
Volkmar Wenzel azt is kiemelte, hogy Németországban nagyon magasszintő képzések folynak, és
sok magyar diák érdeklıdik a németországi továbbtanulás miatt.
Zárszó
A nagykövet úgy összegezte, hogy jelenleg minden szem Németország felé fordul, hiszen rendkívül
fontos választások zajlanak majd le, és kétséges, hogy mit hoz majd a jövı. Összességében
Németországban nagyon sok ember retteg attól, hogy az ország elveszti a stabilitását. A nagykövet
felhívta a figyelmet a 2019-es Európai Parlamenti választásokra is, ahol a prognózisok szerint az
euroszkeptikus erık lesznek majd többségben.
A választás eredménye szerint a CSU kapta a legtöbb szavazatot, de elveszítette többségét. A
választás legnagyobb gyıztese pedig a Zöldek pártja lett.
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