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A 2016. március 13-án tartott tartományi választások során – a Német Szövetsé-
gi Köztársaság történetében először – a nagykoalícióknak nem sikerült mindenhol 
többséget szerezniük. Az Alternatíva Németországnak nevű, jobboldali populista 
párt előretörése alapvetően rendezte át a politikai viszonyokat, s tette szükségessé 
különleges és szokatlan szövetségek kialakítását. A szövetségi politika beárnyékolta 
a tartományi politikát is, a menekültválsággal kapcsolatos viták pedig sokakat von-
zottak az urnákhoz.

SzáSz-AnhAlt

A 2016. március 13-án tartott szász-anhalti tartományi választáson a Keresz-
ténydemokrata Unió (Christlich Demokratische Union, CDU) és Németország 
Szociáldemokrata Pártja (Sozialdemokratische Partei Deutschlands, SPD) 

által alkotott fekete-vörös koalíció elvesztette addigi többségét. A CDU támogatott-
sága is csökkent, ám a voksolás nagy vesztese mégis az SPD volt. Eközben az 
Alternatíva Németországnak (Alternative für Deutschland, AfD) történelmi rekord-
eredménnyel jutott a tartományi parlamentbe.

1. ábra
A szász-anhalti tartományi választások eredménye (2016, 2011)

https://wahl.tagesschau.de/wahlen/2016-03-13-LT-DE-ST/
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A Reiner Haseloff tartományi miniszterelnök vezette CDU végül a szavazatok 
29,8 százalékát szerezte meg. Kis veszteséggel (-2,7 százalék), de megtartotta a 
vezető pozícióját, ám veszélyes közelségbe került az őt jobbról előzni próbáló AfD-
hez (24,2 százalék). 16,3 százalékos eredményével harmadik erő lett a Baloldali Párt 
(Die Linke), míg a szociáldemokraták komolyabb, 10,9 százalékos veszteséggel a 
negyedik helyre szorultak. A Zöldeknek (Die Grünen) 5,2 százalékkal épphogy si-
került a parlamentben maradniuk. A bejutási küszöböt a Német Szabaddemokrata 
Párt (Freie Demokratische Partei, FDP) a 4,9 százalékos eredményével már nem 
tudta elérni. A választási részvétel 61,1 százalékos volt; ez 10 százalékos növeke-
dést jelent az öt évvel ezelőtti tartományi választásokhoz képest.

Az új tartományi parlament így összesen öt frakcióból áll majd. A CDU-nak is-
mét sikerült a legtöbb mandátumot megszereznie: összesen 30 képviselői helyet 
tudhat magáénak. Az AfD 24, a Baloldali Párt 17, az SPD 11, míg a Zöldek formáció 
5 képviselőt küldhet a magdeburgi parlamentbe.

Az eredmények tükrében a kormányalakítás bonyolultabbá válik, hiszen az ed-
dig kormányzó CDU–SPD-koalíciónak már nem sikerült megszereznie a szükséges 
többséget, így egy harmadik erőt is be kell vonniuk. A Zöldekkel szövetkezve létrejö-
het egy fekete-vörös-zöld hármas koalíció, de matematikailag lehetséges lenne egy 
CDU–Baloldali Párt–SPD vagy egy CDU–Baloldali Párt–Zöldek társulás is.

A választások legnagyobb nyertese az AfD. A párt 24,2 százalékos eredményével 
rögtön a második helyre pozícionálta magát. Ehhez hasonló eredményt tartományi 
parlamentbe újonnan belépő párt korábban soha sem ért még el Németország-
ban. Sikerült szavazatokat elnyernie minden parlamenti párttól; elsősorban mégis 
a CDU látta kárát a párt előretörésének: összesen 38 ezer választója szavazott át 
a jobboldali populista pártra. Azonban a másik két tartomány eredményeivel ösz-
szehasonlítva még így is Szász-Anhaltban tudott az AfD a legkevésbé teret nyerni 
a CDU szavazói körében (Rajna-vidék–Pfalzban 50 ezer, Baden-Württembergben 
190 ezer CDU-szimpatizáns pártolt át az AfD-hez). Szász-Anhaltban a legtöbb 
támogatót a korábban nem szavazók köréből szerezte (209 ezer fő). Az AfD tér-
nyerésének elsődleges oka, hogy a nagypártok nem tudnak alternatívát kínálni a 
szövetségi kormány jelenlegi menekültpolitikájának ellenzői számára. Az Infratest 
dimap nevű, választási eredményeket vizsgáló intézet felmérése szerint Szász-
Anhaltban a jobboldali populista párt szavazóinak 64 százaléka gondolja úgy, hogy 
a problémára valódi válasszal az AfD sem tud szolgálni (ez a szám Rajna-vidék–
Pfalzban a 90, Baden-Württembergben pedig a 93 százalékot is eléri), de legalább 
nevén nevezi azt.

A menekültkérdés tehát a szász-anhalti választási kampányban is központi 
szerepet játszott. A választók 54 százaléka (szövetségi szinten 62 százaléka) 
jelölte meg azt a legfontosabb problémaként, s csak utána következett a mun-
kahelyek (28 százalék) és az iskolák/képzések (14 százalék) helyzete. A téma 
különösen az AfD szavazói bázisa számára bírt kiemelt relevanciával: 90 szá-
zalékukat a menekültválság sarkallta a párt támogatására. Az Infratest dimap 
statisztikái jól mutatják, hogy a bevándorlásellenes párt a kancellár jelenlegi 

http://www.mdr.de/sachsen-anhalt/landtagswahl/landtagswahl-sachsen-anhalt112.html
https://www.statistik-bw.de/Service/Veroeff/Statistische_Analysen/803316001.pdf
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/landtagswahlen-2016-das-sind-die-hochburgen-der-afd-a-1082181.html
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menekültpolitikája ellen tiltakozóknak nyújtott protestálási lehetőség révén tehe-
tett szert komoly politikai haszonra: szavazóinak csupán 10 százaléka támogatja 
Merkel menekültpolitikáját, míg más választóknál ez az arány 50 százalék vagy 
még magasabb. A keleti tartományban az AfD szavazóinak 64 százaléka válasz-
totta a pártot a jelenlegi vezetéssel való elégedetlenség miatt, s csupán 27 százalék 
a meggyőződéses AfD-támogatók aránya. Érdekes adalék, hogy míg a másik két 
tartományban a kancellár menekültpolitikájától való távolságtartás inkább hátrál-
tatta a CDU jelöltjeit, addig Szász-Anhaltban a CDU-szavazók 61 százaléka inkább 
pozitívan értékelte Reiner Haseloff miniszterelnök-jelöltnek a merkeli állásponttal 
szembeni fellépését.

RAjnA-vidék–PfAlz

Rajna-vidék–Pfalzban az SPD-nek az eddigi 25 év után továbbra is sikerül kor-
mányon maradnia, ám koalíciós partnere, a Zöldek támogatásának jelentős 
visszaesése miatt szüksége lesz egy harmadik koalíciós partner bevonására 

is. A CDU jelöltje, Julia Klöckner az előzetes felmérések alapján vártnál jobban el-
maradt ugyan a szociáldemokrata vetélytársa, Malu Dreyer mögött, ám pártja még 
így is a második legerősebb erőként került ki a voksolásból.

2. ábra
A Rajna-vidék–Pfalzban rendezett tartományi választások eredménye (2016, 2011)

http://www.kas.de/wf/doc/kas_44553-544-1-30.pdf?160317095230
https://wahl.tagesschau.de/wahlen/2016-03-13-LT-DE-ST/umfrage-fluechtlingspolitik.shtml
https://wahl.tagesschau.de/wahlen/2016-03-13-LT-DE-ST/umfrage-fluechtlingspolitik.shtml
https://wahl.tagesschau.de/wahlen/2016-03-13-LT-DE-RP/


E L E M Z É S E K

6 Tamási Anna

A választások nagy vesztese a Zöldek: több mint 10 százalékot veszített a támo-
gatottságából, és 5,3 százalékos eredményével éppen csak bekerül a tartományi 
parlamentbe. Ezzel a párt visszaesett a korábban megszokott támogatottsági 
szintjére. A 2011-es választásokon megszerzett 15,4 százalék a környezetvédelem-
nek a fukusimai katasztrófa hatására történt felértékelődésének volt köszönhető. 
Azt megelőzően a legjobb eredményük az 1996-ban szerzett 6,9 százalék volt. 
A párt a legtöbb (90 ezer) szavazót a szociáldemokraták javára vesztette.

A parlamenti voksolás végén az éllovas továbbra is az SPD lett, 36,2, míg második 
a CDU 31,8 százalékkal. Harmadik erővé vált új belépőként az AfD 12,6 százalékkal, 
s őket követi az FDP 6,2 százalékkal. A részvételi arány 70,4 százalékos volt, ami 8,6 
százalékos növekedést jelent 2011-hez képest.

A parlamentbe így végül – Rajna-vidék–Pfalz történetében először – öt párt 
juthatott, melyek között a mandátumok a következőképpen oszlanak meg: SPD: 
39, CDU: 35, AfD: 14, FDP: 7, Zöldek: 6. A kormányalakításhoz így matematikailag 
elképzelhető lenne egy úgynevezett „közlekedési lámpa koalíció” megalakítása a 
szociáldemokraták, az FDP és a Zöldek részvételével, amely így éppen egy szava-
zattal tudna többséget szerezni a parlamentben, de ultima ratióként létrejöhet egy 
SPD–CDU-nagykoalíció is.

A kampányt Rajna-vidék–Pfalzban is elsősorban a menekültválság kérdése 
uralta. A Forschungsgruppe Wahlen felmérése szerint a menekültek ügyét a válasz-
tók 59 százaléka jelölte meg a legfontosabb problémaként. Csak azt követhették 
olyan témák, mint az oktatás és képzés (22 százalék), a közlekedés (14 százalék) 
és az infrastruktúra (8 százalék). A menekültválság ügye Rajna-vidék–Pfalzban a 
CDU-t hátráltatta a leginkább: a választók fele gondolta úgy, hogy a CDU-s jelölt, 
Julia Klöckner elhatárolódott a merkeli menekültpolitikától. E távolságtartást a meg-
kérdezettek 61 százaléka inkább negatívan értékelte. Az Infratest dimap felmérése 
szerint a választók 72 százaléka viszont jónak tartaná, ha a CSU-ra Rajna-vidék–
Pfalzban is lehetne szavazni (e lehetőséggel Baden-Württembergben a választók 
61, Szász-Anhaltban pedig 57 százaléka élne szívesen). Ennek oka a pártnak a 
merkeli menekültpolitikával való szembenállása. Alternatíva hiányában azonban a 
legtöbb protestálni kívánó választópolgár az AfD-hez húzott, így a CDU 50 ezer, az 
SPD pedig 37 ezer szavazót vesztett a bevándorlásellenes párt javára. (Az AfD a 
legtöbb voksot a korábban nem szavazók köréből szerezte: közülük összesen 80 
ezer főt tudott maga mellé állítani.)

BAden-WüRttemBeRg

Baden-Württembergben történelmi eredmény született: egy tradicionálisan 
konzervatív tartományban először került ki a választás győzteseként a Zöldek 
formáció. Az AfD a harmadik helyen végzett, míg a CDU és az SPD egyaránt 

nagy veszteségeket könyvelhetett el.

http://www.kas.de/wf/doc/kas_44551-544-1-30.pdf?160316154646
http://www.sr.de/sr/home/nachrichten/politik_wirtschaft/landtagswahl_rheinland_pfalz104.html
http://www.kas.de/wf/doc/kas_44551-544-1-30.pdf?160316154646
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/landtagswahlen-2016-das-sind-die-hochburgen-der-afd-a-1082181.html
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3. ábra
A baden-württembergi tartományi választások eredménye (2016, 2011)

A Zöldek a 30,2 százalékos eredményével megelőzte a támogatottságából 12 
százalékot vesztett CDU-t, amely a megalapítása óta eltelt 64 évben stabilan őriz-
te vezető pozícióját a tartományban. Ugyancsak sokat, 10,4 százalékot csökkent 
a szociáldemokraták népszerűsége, akik így végül a szavazatok 12,7 százalékát 
szerezték meg. Új belépőként 15,1 százalékon végzett az AfD. Az FDP-nek szintén 
sikerült bővítenie a támogatói táborát: 8,3 százalékos eredménnyel juthatnak be 
ismét a parlamentbe. A választási részvétel 70,4 százalékos volt. Ez az 1988-as vá-
lasztások (71,8%) óta a legmagasabb részvételi aránynak számít a tartományban.

Az ötpárti parlamentben a mandátumok megoszlása a következőképpen alakul: 
Zöldek: 47, CDU: 42, AfD: 23, SPD: 19, FDP: 12. A Zöldek erősödése ellenére a zöld-
vörös koalíció elvesztette tehát a többségét, de az elért szavazatok egy fekete-sárga 
koalíció megalakításához sem lennének elegendőek. Matematikailag lehetséges 
lenne egy zöld-fekete vagy egy „közlekedési lámpa koalíció” (SPD–FDP–Zöldek), 
de akár egy úgynevezett „Németország-koalíció”, tehát egy CDU–SPD–FDP alkotta 
kormány megalakítása is. Ez utóbbitól azonban a szociáldemokraták, az előbbitől 
pedig az FDP zárkózik el. Így marad a zöld-fekete kormányzás lehetősége, mellyel 
először válna a CDU a Zöldek junior partnerévé.

Mind a három tartományra elmondható ugyan, hogy a pártok kisebb jelen-
tőséget kaptak, és a fókusz inkább a miniszterelnök-jelöltekre összpontosult, 
ám különösen igaz ez Baden-Württembergre, ahol a Zöldek sikereit a választók 
79 százaléka Winfried Kretschmann zöldpárti tartományi miniszterelnök ér-
demének tartja. A perszonalizáció sikerét mutatja a Zöldek jelöltjének a többi 

https://wahl.tagesschau.de/wahlen/2016-03-13-LT-DE-BW/
http://www.sr.de/sr/home/nachrichten/politik_wirtschaft/landtagswahl_baden_wuerttemberg104.html
https://www.statistik-bw.de/Service/Veroeff/Statistische_Analysen/803316001.pdf
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/landtagswahlen-2016-spd-lehnt-deutschlandkoalition-in-baden-wuerttemberg-ab-a-1082330.html
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párt támogatói körében tapasztalható népszerűsége: a szavazók 75 százaléka lát-
ná szívesen Kretschmannt a miniszterelnöki székben, míg CDU-s kihívója, Guido 
Wolf támogatottsága csupán 16 százalékot ért el. Wolf népszerűségét csökkentet-
te a merkeli menekültpolitikától való távolságtartása is: a választók 44 százaléka 
gondolta úgy, hogy a CDU baden-württembergi elnöke nem képvisel Merkellel egy-
séges álláspontot a kérdésben, több mint kétharmaduk pedig negatívan értékelte az 
egység hiányát. A menekültkérdés Baden-Württembergben is erősen tematizálta a 
kampányt, kiszorítva szinte minden más klasszikus témát: a választók 70 százaléka 
jelölte meg azt a tartomány hétköznapjaiban jelentkező legnagyobb problémaként. 
Az AfD-nek ebben a tartományban sikerült megnyernie magának a legtöbb hagyo-
mányosan konzervatív szavazót: összesen 190 ezer korábbi CDU-szimpatizáns 
voksolt a CDU-tól jobbra.

éRtékeléS

A jobboldali populista Alternatíva Németországnak párt előretörése alapvetően 
rendezte át a tartományi politikai viszonyokat. Jóllehet a német politikában 
már megtelepedett pártok eddig mindenhol elutasították az AfD-vel való 

tárgyalást, azt mostantól három tartományban már biztosan nem kerülhetik el: 
Szász-Anhaltban, Rajna-vidék–Pfalzban és Baden-Württembergben ugyanis az 
AfD a két számjegyű választási eredményével – még ha ellenzéki pozícióból is – a 
tartományi politika mindennapjainak aktív részesévé válik. Merkel ügyesen felis-
merte, hogy az AfD-vel tárgyalni kell, hiszen a párt – más hasonló európai pártok 
mintájára – nagyban apellál saját kirekesztettségére.

Összességében elmondható, hogy ahogy a szövetségi szintű politikát, úgy a 
tartományi választási kampányokat is elsősorban a menekültkérdés dominálta, 
az arról szóló viták pedig sok választót vonzottak az urnákhoz. Jóllehet az, hogy 
a menekültválság összeurópai megoldására irányuló német elképzeléseknek 
az európai uniós platformon történő keresztülvitele késlekedik, valamint hogy a 
három tartomány CDU-s jelöltjének a merkeli menekültpolitikától való távolság-
tartása az egység hiányát sugallja, elsősorban a CDU-t hozta nehezebb helyzetbe 
a választási küzdelem során, a párt veszteségei mégsem jelentik egyértelműen a 
kancellár menekültpolitikájának az elutasítását. A Zöldek Baden-Württembergben, 
a szociáldemokraták pedig Rajna-vidék–Pfalzban éppen a merkeli menekültpolitika 
támogatásával voltak képesek győzedelmeskedni.

https://wahl.tagesschau.de/wahlen/2016-03-13-LT-DE-BW/
https://wahl.tagesschau.de/wahlen/2016-03-13-LT-DE-BW/
http://www.kas.de/wf/doc/kas_44550-544-1-30.pdf?160317095129
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4. ábra
Választási nyereségek/veszteségek

a 2011-es tartományi választások eredményéhez képest (százalékban)

A mainstream pártoknak a kérdésben képviselt, viszonylag homogén arculata 
mégis soha nem látott magaslatokba repítette a tiltakozás egyetlen fórumát jelentő 
AfD-t. E változásra a szövetségi kormánynak is magyarázatot kell adnia. Az AfD 
térnyerése szükségessé teszi az új és szokatlan hármas koalíciók létrehozását. Ez-
zel az egyértelmű politikai táborok és többségek Németországa véget ért, a régi 
választói lojalitások és pártkötődések meggyengültek, a német politikai rendszer 
kiszámíthatósága csökkent.

Az eredmények azonban nem jelentik a Merkel-éra végét: a kancellár továbbra is 
alternatíva nélküli – különösen potenciális örökösének, Julia Klöcknernek a Rajna-
vidék–Pfalzban elszenvedett veresége tükrében.

Bár a merkeli menekültpolitikával egyet nem értő, a CDU-ban ilyenformán „haj-
léktalanná” vált konzervatív szavazók jelentős része a bevándorlásellenes AfD-hez 
pártolt, ez továbbra sem jelent egzisztenciális válságot a CDU számára – még 
baden-württembergi fellegvára elvesztése ellenére sem –, de mindenképpen 
vészjelzés az egész szövetségi kormány számára, hiszen a jobboldali populizmus 
legalább középtávon gyökeret vert a német politika talajában.

Az AfD-nek a politikai színtérről való eltűnése a közeljövőben – a menekültvál-
ság alakulásától függetlenül – nem várható. Már csak azért sem, mivel az AfD – a 
kritikus hangokkal ellentétben – nem „egytémás párt”, még ha jelenleg a társa-
dalmi-gazdasági kihívások helyett elsősorban inkább a szociokulturális aspektusra 
fókuszál is. A jövő nagy kérdése: a kormánypártok képesek lesznek-e visszatartani 
a protestszavazókat, vagy esélyt adnak az AfD-nek a néppárttá duzzadásra?

https://www.statistik-bw.de/Service/Veroeff/Statistische_Analysen/803316001.pdf
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A tartományi választások eredményei jól mutatják, a kiábrándult konzervatív 
szavazók valódi alternatíva híján, a CDU-nak a merkeli menekültpolitika révén való 
liberális irányba tolódása végett hátráltak ki a párt mögül. Tehát az ok nem az AfD 
politikai rátermettségéről való meggyőződésük volt. E szavazók elvesztése sem-
miképpen sem mondható véglegesnek, visszaszerzésük azonban mindenképpen 
a jelenlegi politika finomhangolását teszi szükségessé a konzervatívok számára. 
Hogy ez megtörténik-e, természetesen nagyban függ attól, hogy Merkel melyik 
párttal szövetségben képzeli el a 2017-es választások utáni kormányzati időszakot. 
A szövetségválasztás adott esetben a kancellár menekültpolitikáját továbbra is li-
berális pályán tarthatja. Akárhogy is, az AfD az erősödése ellenére sem lesz képes 
arra, hogy a belátható jövőben koalíciós partnert találjon akár tartományi, akár szö-
vetségi szinten.


