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Kiss J. László                                  A német pártrendszer történelmi útja

SokpártiSágtól

a kétpóluSú pártpolitikai rendSzer megSzilárduláSáig

A pártpolitikai rendszer első három fejlődési szakasza

A Német Szövetségi Köztársaság pártpolitikai rendszerének fejlődésében 1945 és 
2009 között négy, jól elkülöníthető szakaszt lehet megkülönböztetni.1

Az első, az 1945–1953 közötti időszak az új német pártpolitikai rendszer kiala-
kulását jelentette. Az új pártok megjelenése helyi és regionális szinten már közvetlenül a 
második világháború után megkezdődött. Közülük a szociáldemokrata (SPD) és a kom-
munista párt (KPD) számos ponton közvetlenül kapcsolódott a Weimari Köztársaság 
örökségéhez. Míg két weimari párt – a Német Demokratikus Párt (DDP) és a Német 
Néppárt (DVP) – liberális hagyományait az új Szabaddemokrata Párt (FDP) egyesítet-
te magában, a kereszténydemokrata és a keresztényszociális unió (CDU/CSU, avagy az 
uniópártok) a német történelemből jól ismert konfesszionális (felekezeti) határok meg-
haladásával, új pártalakulatként jelentkezett a politikai élet színpadán. Az 1949. évi első 
választásokat követően tizenegy párt került be a parlamentbe. A bejutást korlátozó öt-
százalékos küszöb csak 1953-tól lépett életbe. 1952-ben a szélsőjobboldali Szocialista 
Birodalmi Párt (SRP), 1956-ban a KPD betiltására került sor. A három párt – a CDU/
CSU, az SPD és az FDP – az 1953-as választásokon a szavazatok mintegy hetven száza-
lékát nyerte el, s ezzel kezdetét vette a német pártrendszer fejlődésének „koncentrációs 
szakasza”.

A német pártpolitikai rendszer fejlődésének ebben a második, 1953 és 1976 közötti 
„koncentrációs szakaszában” a három párt választásról választásra egyre több szavazatra 
tett szert. Ez a folyamat 1976-ban érte el a tetőfokát: a két nagypárt – a CDU/CSU (48,6%) 
és az SPD (42,6%) – a szavazatok 91,2 – az FDP-vel (7,9%) együtt 99,1 – százalékát sze-
rezte meg. 1972 kivételével mindig a CDU/CSU volt a legerősebb párt, amely 1957-ben az 
abszolút többséget (50,2%) is elérte. Konrad Adenauernek a – nem létező – szuverenitásról 
való lemondás útján annak megszerzésére irányuló, sikeres külpolitikája a Szövetségi 
Köztársaság nemzetközi beilleszkedésének feltételeit teremtette meg. A „gazdasági 
csoda” hullámán a jóléti állam kiépülése egybeesett a CDU/CSU – mint a legnagyobb 
néppárt – integrációs erejének növekedésével. A párt kezdeti katolikus jellege háttér-
be szorult, s minden társadalmi réteg és felekezet számára nyitottá vált. Az 1959. évi 
godesbergi programjával az SPD is követte ezt a fejlődést: megvált marxista világnézeti 
és osztálypárti jellegétől, elfogadta a keresztény pártok külpolitikáját, s újabb társadalmi 
csoportok irányába nyitott. Ezzel megszűnt az uniópártok részéről az európai, a szociálde-
mokraták által a nemzeti egyesülési politika – egymást kizáró – prioritásait hangsúlyozó 
kettőssége. A CDU/CSU-ból, az SPD-ből és az FDP-ből álló stabil hárompárti – illetve a 

1  Az egyik ilyen típusú értelmezés Ulrich von Alemann: Das Parteiensystem der Bundesrepublik 
Deutschland. Opladen: Westdeutscher Verlag, 2003. 41–43. o.
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kisebb FDP miatt olykor „két és fél pártinak” nevezett – pártpolitikai rendszer megszilár-
dult, és csak az 1960-as évek második felében került veszélybe, amikor a szélsőjobboldali 
Nemzeti Demokrata Párt (NPD) több tartományi parlamentbe is bevonult, s úgy tűnt, 
hogy az 1969. évi parlamenti választásokon országos szinten is sikert arathat. Az akkor 
született eredmények azonban rácáfoltak a német demokrácia törékenységét hangsúlyozó 
véleményekre: a szélsőjobboldali pártra leadott szavazatok aránya, ha kevéssel is, de alat-
ta maradt a bejutáshoz szükséges öt százaléknak.

A pártpolitikai rendszer fejlődése 1976-ban az 1990-ig tartó harmadik szakaszába 
lépett, amelyet újabb pluralizálódás, a négypárti rendszer megszilárdulása jellemzett. 
A lényeges változást 1980-ban a Zöldek (Die Grünen) „pártok-ellenes pártként” (Anti-
Parteien-Partei) történő megalakulása, majd 1983-ban (a szavazatok 5,6 százalékával) 
parlamenti bejutása hozta. A különböző baloldali-alternatív kezdeményezésekből és pol-
gári-ökológiai csoportosulásokból létrejött pártnak sikerült az új társadalmi mozgalmak 
erejét és az azokban rejlő posztmateriális értékváltozást a maga javára fordítania, s a 
pártok versenyében tartósan megvetnie a lábát. A négypárti rendszer kialakulása elle-
nére, a koalíciókat a megszokott kétpárti szövetségek alkották, sőt, paradox módon, a 
Zöldek megjelenése még erősítette is a német pártrendszer dualista jellegét. Ők ugyanis 
az együttműködést kizárólag az SPD-vel keresték, míg a „mérleg nyelveként” a koalíciós 
hatalmi viszonyokat kétszer is – 1969-ben (az SPD oldalára) és 1982-ben (vissza CDU/
CSU felé) – felborító FDP még szorosabban kötődött a CDU-hoz.2 Ily módon az ötvenes 
és hatvanas évek pártpolitikai aszimmetriája megszűnt: az uniópártok és az FDP által 
alkotott strukturális többséggel szemben létrejött az SPD és a Zöldek kormányzóképes 
szövetsége; a hatalmi viszonyok kiegyensúlyozottá váltak. Közben a Zöldek hosszú ta-
nulási folyamaton mentek keresztül; a párton belül a realista irányzat (Reallos) győzelme 
a fundamentalisták felett, majd 1993-as egyesülésük egy keletnémet irányzatokból álló 
szervezettel – s így a Szövetség 90/Zöldek (Bündnis 90/Grüne) létrejötte – ennek lezárása 
volt. A párttá lett mozgalom eljutott a politikai pragmatizmusig, s ennek sikerét később, 
az 1994. évi parlamenti választásokon megszerzett 49 mandátuma (7,3%) bizonyította.

A nyugatnémet stabilitás jellemzői

A Német Szövetségi Köztársaság pártpolitikai rendszerének 1945 és 2005 közötti 
stabilitását jól mutatta, hogy – az 1963–1966-os nagykoalíció időszakától elte-
kintve – egy nagy és egy kis párt mindig képes volt a cselekvőképes parlamenti 

többséghez szükséges kiskoalíció alkotására. A rendszer megőrizte ezt az állandóságát, 
jóllehet, a politikai térben újabb radikális szélsőjobboldali erők is megjelentek: 1983-ben a 
Republikánus Párt, majd 1987-ben a Német Népi Unió (DVU). Ám országos szinten ezek 
a pártok éppúgy jelentéktelenek maradtak, mint az 1960-as években az NPD.

2 Frank Decker: „Die Bundesrepublik auf der Suche nach neuen Koalitionen”. Aus Politik und 
Zeitgeschichte, No. 53. (2007)., http://www.das-parlament.de/2007/35-36/Beilage/004.html, 2007. 
augusztus 27. Letöltés ideje: 2009. szeptember 7.
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A Szövetségi Köztársaság demokratikus rendszerének fő törekvése a nemzeti 
szocialista diktatúrába torkolló, „demokraták nélküli demokrácia” – a weimari rendszer – 
visszatérésének megakadályozása volt. E politikai szabály és a kelet–nyugati konfliktus 
fegyelmező geopolitikai hatása, valamint a nemzeti szocialista múlt katasztrófájának em-
léke és a másik német állam „reálszocialista” jelene egyaránt hozzájárult ahhoz, hogy az 
NSZK a hidegháború éveiben a többi nyugat-európai ország közül rendkívüli belpolitikai 
stabilitásával tűnt ki.

Az NSZK létrejöttekor kialakult két nagy néppárt valamennyi, az új demokratikus 
rendszerrel rokonszenvező érdek integrációs gépezeteként, az állampolgárok megbízásá-
ból, félig állami intézményként működött. Ezért a társadalom egyre nagyobb részét kellett 
magukhoz kötniük, és a politikai rendszert meg kellett védeniük a stabilitását fenyegető 
minden erővel szemben. Ők pedig képesnek bizonyultak arra, hogy mind a bal-, mind a 
jobboldalon megtartsák integráló erejüket.

E rendszerben a pártok legitim helye – a legtöbb nyugat- és észak-európai állammal 
ellentétben – csak a „politikai közép” lehetett. Ez azt jelentette, hogy a bajor CSU-tól 
jobbra éppen úgy nem volt tolerálható egy párt, mint ahogy az SPD-től balra sem. Ha 
erre mégis kísérlet történt – mint az NPD esetében –, a szomszédos államok politikai 
szeizmográfjai sokkal érzékenyebben reagáltak, mint bármely más ország esetében, s az 
„importált” német demokrácia törékenységét hangsúlyozták. De ilyen veszély esetén a 
pártok mindig összezártak. Így a nemzeti szocialista katasztrófa után egyetlen szélsősé-
ges és ellenőrizetlen politikai erő sem kaphatott esélyt arra, hogy a német népet ismét egy 
diktatúra vészterhes csábításának az útjára térítse.

a dualiStától a nyitott ötpárti rendSzer felé:
Új párt az SpD-től balra

A PDS megjelenése

Az 1990-es német egyesüléssel a pártpolitikai rendszer negyedik, „centrifugális” 
szakasza vette kezdetét. Ez az időszak a két politikai táboron alapuló (bipoláris) 
rend felbomlásával és egy nyitottá váló, ötpárti rendszer kialakulásával jelle-

mezhető. A hidegháború vége, az ipariból a tudástársadalomba történő átmenet, s nem 
utolsósorban a német egyesülés lassanként kikezdte azt a hiperstabilitást, amely hosszú 
időn át a német pártpolitikai rendszer kizárólagos jellemzője volt.

Mindez számos nyugat-európai államban olyan mélyreható átalakuláshoz vezetett, 
amelyet az amerikai politikatudományból kölcsönzött kifejezéssel critical electionnek 
(kritikus választás), gyakran realignment electionnek (átrendeződéses választás) ne-
veznek.3 A „kritikus választás” egyúttal egy olyan dealignment election (megegyezés 

3 A meglehetősen vitatott és főként amerikai kontextusban használt fogalmat a politikai rendszer drá-
mai átalakulásának leírására használják, amely bekövetkezhet hirtelen (1–4 év) vagy fokozatosan 
is (5–20 év). Valdimer Orlando Key eredeti hipotézise szerint a fogalom a leggyakrabban egyetlen 
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nélküli választás), amely a meglévő pártpolitikai struktúrának úgy vet véget, hogy egy 
új (realignment) még nem válik láthatóvá.4 1994-ben az olasz parlamenti (a Democrazia 
Cristiana teljes összeomlásával) és 2002-ben a hollandiai (a szélsőjobboldali populista 
Pim-Fortuyn látványos felemelkedésével) ilyen „kritikus választásnak” minősíthető. 
Hasonló jelenség Franciaországban, Dániában, Ausztriában és Belgiumban is jól megfi-
gyelhető volt, míg a német pártszerkezet az 1990-es években még nagyjában és egészében 
változatlan képet mutatott. Ez annál is inkább feltűnő volt, mert az egyesülés a válasz-
tók és a pártok közötti verseny keretfeltételeit sokkal mélyebben változtatta meg, mint 
bármely más európai országban: sehol másutt nem nőtt meg a választók száma mintegy 
huszonöt százalékkal; nem kellett egy államszocialista rendszert a nyugati demokrácia és 
piacgazdaság kereteibe illeszteni; s nem kellett egy társadalomnak egy gazdaságilag el-
maradt régió gondjait magára vállalnia. Azaz sehol nem alakult ki egyetlen állam keretei 
között két társadalom.5

Az NDK összeomlását követően az első változást az egykori Német Szocialista 
Egységpárt (SED) utódjának, a Demokratikus Szocializmus Pártjának (PDS) létrejötte je-
lentette. Ez – nevéből adódóan – a demokratikus szocializmus és a keletnémet regionális 
érdekek képviselőjeként jelent meg az egyesített Németország pártpolitikai színpadán. Ám 
a keletnémet tartományi választásokon elért eredményei azt jelezték, hogy a Szövetségi 
Köztársaságban a hagyományos kétpárti kormányalakítás feltételei nehezebbé válnak. 
Egyesek arra figyelmeztettek, hogy az egyesült Németország társadalmát jellemző ke-
let–nyugati ellentétekből és a keleti tartományok növekvő jövedelem-különbségeiből 
származó problémákat az örökölt pártpolitikai rendszer nem tükrözi. Mások ezzel szem-
ben a „befagyasztott pártpolitikai rendszerek törvényére” hivatkoztak, s még a komplex 
rendszereknek azt a képességét hangsúlyozták, hogy azok magukat újra és újra stabilizál-
ni tudják.6

A PDS törekvései, hogy az egész országra kiterjedő baloldali párt legyen, kezdetben 
meghiúsultak. Pártlistán szerzett szavazata (1990-ben 2,4%, 1994-ben 4,4%) a parlamen-
ti bekerüléshez sem volt elegendő, csupán közvetlen mandátumainak köszönhette, hogy 
mégis bejutott a Bundestagba. 1999-ben azonban a párt már 5,1 százalékot ért el. 2002-es 
visszaesése (csak négy százalékot szerzett) után a 2005-ös parlamenti választás 8,7 szá-
zaléka (több mint négymillió szavazat, melynek egynegyede három évvel korábban még 
a szociáldemokrata pártot támogatta) már biztos bejutást tett lehetővé. A párt megjele-
nése szakítást jelentett egy korábbi axiómával: az országos politikában egy új szervezet 

„kritikus” választás leírására használatos, amikor a politikai erők eredeti struktúrája megváltozik, s 
ez a szavazáson résztvevő csoportok magatartásának megváltozását jelenti. A realignment a szavazók 
preferenciájának megváltozása az egyik párt helyett egy másik javára, szemben a dealignment fogal-
mával, amikor a szavazók egy csoportja feladja a párt támogatását és független lesz, vagy éppen nem 
vesz részt a szavazáson. A kérdést részletesebben l. Theodor Rosenhof: Realignment: The Theory that 
Changed the Way We Think about American Politics. Lanham, MD.: Rowman and Littlefield, 2003.

4 Tobias Dürr a német esetre értelmezi a dealigment fogalmát, l. Tobias Dürr: „Deutschlands 
zukünftiges Parteiensystem”. Bundeszentrale für politische Bildung, http://www.bpb.de/popup/
popup_druckversion.html?guid=PF05UL. Letöltés ideje: 2009. január 19.

5 Uo. 2. o.
6 Peter Mair: Party System Change. Approaches and Interpretations. Oxford: Oxford University Press, 

1998. 3. o.
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bonthatott zászlót az SPD-től balra. Létszáma alapján a PDS (majd utóda) 2005 és 2009 
között (az öt parlamenti frakció közül) a negyedik volt: 53 képviselője ült a 612 tagú 
Bundestagban. Fejlődése azonban már az országos politika szintjén folytatódott, és túlha-
ladta addigi feladatát.

A Szociáldemokrata Párt még Gerhard Schröder kancellársága idején az „új közép” 
felé nyitott, és a pártnak a hagyományos baloldali társadalmi-kulturális környezethez való 
kötődése lazulni kezdett. Ebben döntő szerepük volt a Schröder által bevezetett Hartz-
féle reformoknak; ezek Agenda 2010 néven a szociálpolitikai kedvezmények csökkentését 
célzó legnagyobb reformcsomagot képezték. Hatásuk a párt saját választói bázisát és ha-
gyományos szövetségeseit, a szakszervezeteket érintette a legérzékenyebben, s elindította 
lemorzsolódásuk folyamatát. Ők pedig – a nyugati tartományok egykori szakszervezeti 
csoportjai és a volt szociáldemokraták – új pártba, a Szociális Igazságosság Választási 
Alternatívába (Wahlalternative Soziale Gerechtigkeit, WASG) tömörültek.

A Baloldal és az ötpárti rendszer kialakulása

A 2005-ös választások a Demokratikus Szocializmus Pártját és a Választási 
Alternatívát arra ösztönözték, hogy addigi laza kapcsolataikat szorosabbá fűz-
zék. Együttműködésük 2007. június 16-án öltött konkrét formát: a Baloldal (Die 

Linke) néven új párttá átkeresztelt PDS listáján a WASG számos képviselője kapott helyet. 
Össznémet pártként történő megjelenése jól mutatta, hogy az egyesült Németország két 
társadalma közötti, kelet–nyugati konfliktus pártpolitikai szinten is kifejeződést nyert, s 
ez az egész pártrendszer átalakulásának irányába hatott. Így korántsem volt véletlen, hogy 
(már a 2005-ös, majd) a 2009. évi parlamenti választások előtt számos elemző a „kritikus 
választás” lehetőségére figyelmeztetett, s azt hangsúlyozta, hogy a német pártrendszer 
szerkezetében szakadás várható, és jövője nyitottabb, mint korábban bármikor.7

Erre ugyan annak idején rácáfolni látszott a nagykoalíció megalakulása, ám többen 
jelezték, hogy azzal már kezdetét vette az ötpárti rendszer felé történő átmenet, melynek 
kimenetele pontosan még nem látható. Az elemzők arra is rámutattak, hogy a globalizá-
lódás kihívásai és az állami költségvetés eladósodása bizonyos fenntartható reformokat 
kényszerített ki, ám azok olyan paradigmaváltáshoz vezettek, amelynek következményei 
a megváltozott pártpolitikai rendszerben már láthatóvá váltak: a választóknak az NSZK 
történelmében ismeretlen (de legalábbis ritkán előforduló) kisebbségi kormányokhoz, 
nagykoalíciókhoz és különböző politikai színkombinációkhoz – nem mint kivételhez, ha-
nem mint szabályhoz – kell hozzászokniuk.8

2005-ben a tendenciák egyértelműen azt jelezték, hogy a két nagy néppárt, az SPD 
és a keresztény-konzervatív CDU/CSU szavazatokat veszített, és gyengült a vonzerejük. 
Pedig ők együtt még az 1980-as években is meg tudták szerezni a voksok nyolcvan szá-
zalékát. A tagok létszámának fokozatos csökkenésével ez az arány azonban a 2005. évi 

7 Dürr: i. m.
8 Ralf Thomas Baus: „Visionen für die Volksparteien”. Die Politische Meinung, No. 465. (August 2008). 

19. o.



           MKI-tanulmányok   8

előrehozott parlamenti választásokon már hetven százalék alá esett vissza. Ennek egyenes 
következményeként egyikük sem lett képes a hagyományos módon – egy kispárttal – több-
ségi koalíció alakítására. Ez előrelátható volt ugyan, a politikai osztályt mégis váratlanul 
érte. Így nagykoalíciójuk – az 1966-ban létrejött kormányszövetségükhöz képest – meg-
lehetősen erős ellenérzések közepette alakult meg. A helyzetet jól mutatta, hogy már a 
választások estéjén a különböző összetételű, hárompárti koalíciók lehetőségét latolgatták. 
E vélekedések még a politikai tabu határán belül maradtak, bár a felmerült kormányzati 
mód a német parlamenti rendszer – hagyományosan erős – stabilitási igényeinek ellent-
mondott, s még tartományi szinten sem álltak rendelkezésre meggyőző tapasztalatok az 
eredményességéről.

Az átalakulást tehát az SPD-től balra kialakult és megerősödött párt, a Baloldal meg-
jelenése katalizálta. De az új német tartományok három- és a nyugati területek négypárti 
rendszere már 2005 után előrevetítette egy országos méretekben formálódó ötpárti rend-
szer – s azzal együtt az eddig szokatlannak számító hárompárti koalíciók, valamint a 
politikai partnerválasztások és egyensúlyok sokkal nyitottabb, ugyanakkor bonyolultabb 
formája – kialakulásának lehetőségét. A parlamentáris-politikai rendszer elindult azon az 
úton, amely egyre kevesebb területen különbözik többi nyugati megfelelőjétől, kevésbé 
„rendezett” és „átlátható”, ám ezzel – legalábbis európai összehasonlításban – „normáli-
sabb”, s ennek megfelelően – a szélsőségektől eltekintve – nincs szükség arra, hogy minden 
töredékpártot illegitim kívülállóként bélyegezzenek meg. A pártok Németországban is 
egy nyílt politikai piac ajánlattevőivé váltak: a polgárok szolgáltatónak tekintik őket, s 
nem egy magasabb rendű világnézeti tekintély képviselőjének.9

Az ötpárti politikai rendszer megerősödése minden résztvevőt arra ösztönözhet, hogy 
az egymással való együttműködés új lehetőségeit keressék. Ám egy kevésbé verseny 
irányultságú kormányzati stílus felé mutató átmenet, s ezzel összefüggésben a pártok 
közötti együttműködéshez elengedhetetlen, új típusú rugalmasság ára a köztük lévő éles 
különbségek viszonylagossá válása lehet. Ennek számos jele figyelhető meg. A hetvenes 
években, a nagy stabilitás időszakában, a tartományi politikákban három kormányzati és 
koalíciós típus volt a leggyakoribb, míg 1990 és 2007 között már tizenkettőre emelkedett 
a számuk, ami nem csupán a pártpolitikai rendszer széttöredezését, de annak rugalmas-
ságát is jelzi. Az utóbbi időszak a tartományok számára együttesen 283 kormányzati évet 
jelentett. Ebből 102 volt az uniós (CDU/CSU), illetve szociáldemokrata egyedüli kor-
mányzás ideje, 125 a kis- (nyolc különböző változatban) és 49 a nagykoalícióké, további 
hét pedig a kisebbségi kormányzásé. A többségi modelltől mintegy ötödük tért el. A plu-
ralizálódás abban is kifejezésre jutott, hogy 87 kormányzati évben az országos politika 
többségi viszonyaitól eltérő, „vegyes” koalíciók voltak hivatalban. A kiskoalíciók eseté-
ben hármas szövetségek létrehozására csak háromszor került sor: az SPD, a Zöldek és az 
FDP között 1990–1994-ben (Brandenburgban) és 1991–1995-ben (Brémában), valamint a 
CDU, a Ronald Schill-féle párt és az FDP között 2001–2004-ben (Hamburgban).10 Ilyen 
kombinációk – az SPD, a Zöldek és az FDP által alakítandó, ún. „közlekedési lámpa” 

  9 Richard Herczinger: „Fünf-Parteien-System. Wenn jede Partei irgendwann mit jeder kann”. 
WeltOnline, http://www.welt.de/politik/article/1855185/Wenn_jede_Partei_irgendwann_mit_jeder. 
Letöltés ideje: 2009. április 20.

10 Decker: i. m. 6. o.
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(piros–zöld–sárga) szövetség, illetve az uniót (CDU/CSU), a Zöldeket és az FDP-t ma-
gában foglaló, ún. jamaikai (fekete–zöld–piros) koalíciók formájában – már a 2005. évi 
parlamenti választások estéjén megfogalmazódtak az országos szintű politika lehetősége-
ként is, jóllehet, a pártok igazán még nem voltak rá felkészülve.

Számos elemző azt hangsúlyozta, hogy az új össznémet baloldal jelentkezésével ki-
alakuló ötpárti rendszer a pragmatizmusban megfáradt néppártok monopolhelyzetének 
végét jelzi, s akkor sem lenne helyreállítható, ha a Die Linke eltűnne a politikai 
életből.11 A párt előretörése miatt különösen az SPD helyzete vált kényessé: 2007-ben 
a brémai városi, 2009-ben a hesseni és az alsó-szászországi tartományi parlamentbe 
történő bevonulása jól mutatta, hogy nem erősíti, inkább gyengíti a politikai közepet ke-
reső szociáldemokrata pártot. A hagyományosan a politikai közepet jelentő uniópártok 
szempontjából is kétséges lehet, hogy mennyire stabil és reformer az a politikai közép, 
amelynek egyes csoportjai egyre gyakrabban tartanak a társadalmi lecsúszás veszélyétől, 
és növekvő biztonsági igényeiknek adnak hangot.

A baloldali előretörésnek nevezett jelenség valójában a Szövetségi Köztársaság tár-
sadalmi struktúráját mélyen érintő átalakulás. A globalizálódás és az egyesülés hatására 
ugyanis a német jóléti társadalom korporatív rendje, s ennek következében az erre a rend-
szerre szabott pártpolitikai szerkezete is fellazulóban van. Ám a kritikus fejlődésben 
ez még nem jelenti az új pártrendszer azonnali kialakulását és a meglévő összeomlá-
sát. A 2008-es alsó-szászországi választásokon, egy ötpárti parlamentben lehetséges volt 
a CDU és az FDP koalíciója. Szászországban 2004 után hat párt képviseltette magát a 
parlamentben, mégsem merültek fel stabilitási problémák. Az NSZK föderális felépítése 
jelentős mértékben kedvez a politikai rendszer rugalmasságának, mivel azok a pártok, 
amelyek országosan ellenzékben vannak, tartományi szinten átvehetik a kormányzati fe-
lelősséget. A „súlyok és ellensúlyok” rendszere tehát stabilizálóan hathat, ugyanakkor 
adott esetben a reformok elfogadását nehezítheti meg.

egy állam – két tárSadalom

a balolDal éS „régi” pártok

Társadalmi-gazdasági háttér

A regionális PDS, majd az országos szinten zászlót bontott Baloldal megerősödése 
nem csupán az SPD neoliberális reformpolitikájának, hanem egy sokkal korábbi 
jelenség – az új és a régi tartományok közötti strukturális fejlődési különbségek – 

következménye is. Az államjogi egyesülés feltételei között Németországon belül egy 
nyugati és egy keleti társadalom alakult ki, s a közöttük lévő különbség húsz év alatt 
sem szűnt meg. Az egységes németországi politika egyik legfontosabb programjának, 
az Aufbau Ostnak (Kelet felépítése) a célnormatívája értelmében a volt NDK területek 
önfenntartó gazdasági növekedésének feltételeit kell megteremteni annak érdekében, 

11 L. Herczinger: i. m.
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hogy transzferfüggőségük és munkanélküliségük magas aránya megszüntethető 
legyen. A programot az adott tartományi kormányoknak kell egyeztetniük. A központi 
kormánytól és a nyugati tartományoktól pénzügyi eszközöket kapnak hozzá a Német 
Egység Alapjából, a két szolidaritási paktum irányelveinek megfelelően.12 A szakértők 
véleménye szerint ez az összeg éves szinten eléri a nyugatnémet bruttó hazai termék négy 
(a keletnémetének harminc) százalékát; ez azt jelenti, hogy évente nettó 80 milliárd euró 
áramlik az új német tartományokba. 1990 és 2009 között az egyesülés költségei elérték a 
nettó 1600 milliárd eurót.13

A Német Gazdaságkutató Intézet (DIW) 2009. évi tanulmánya elismeri, hogy az 
1990-es évek kezdetén az ország két része között jelentős kiegyenlítődés zajlott le, de 
hozzáteszi, hogy az évtized második felében már lassulásnak indult a felzárkózási fo-
lyamat. Az új évezredben pedig előbb a stagnálás jelei mutatkoztak, s végül a helyzet 
teljesen megfordult: 2008-ban a régi és az új tartományok közötti jövedelmi viszonyokat 
jelképező olló újra szélesebbre nyílt, jóllehet, minden kormány célja az életkörülményeik 
közelítése volt. A gazdaságkutató intézet véleménye szerint az önfenntartó gazdasági fel-
lendülés hiányában a keleti tartományok transzferfüggősége a következő két évtizedben 
is megmarad, hiszen annak nagy része a szociális juttatások – nyugdíj, munkanélküliek 
támogatása és egészségügyi ellátás stb. –azonos szinten tartása érdekében nélkülözhetet-
len, s ez az egész Németországra vonatkozó törvényi szabályozásuknak is megfelel.14 Az 
új német tartományoknak a lakosság csökkenésének és elöregedésének problémájával is 
szembe kell nézniük: az elvándorlás és az alacsony születésszám következtében lélekszá-
muk 1990 óta mintegy kétmillióval csökkent.

12 Az „Aufbau Ost” programra vonatkozó transzferek ill. költségek a szolidaritási pótlékból és a szolida-
ritási paktumokból származnak. Az előbbi (Soli) tisztán országos adó, nagysága 1998 óta öt százalék. 
Mivel nincs egyetlen célhoz kötve, többen – köztük Klaus von Dohnányi (SPD) – rámutattak arra, 
hogy a központi kormány bármilyen kiadásának – így kezdetben az Öböl-háború – finanszírozására 
is felhasználhatta. A Szolidaritási Paktum I. (Soldarpakt Ost I., 1995 és 2004 között) a tartományok 
közötti pénzügyi kiegyensúlyozás eszköze volt; olyan módon, hogy a keletnémet tartományok pótló-
lagosan pénzügyi forrásokat kaptak a Német Egység Alapjából. A Szolidaritási Paktum II. ezen felül 
külön támogatást is nyújt a terület strukturálisan fejletlen régióinak. A szolidaritási pótlék, amelyet a 
jövedelmi adó fizetésének egy meghatározott szintjétől felfelé minden német állampolgárnak fizetnie 
kell, nem kis érdekkonfliktust jelent az ország két része között. Az Emnid Intézet egy 2004. évi vizs-
gálata szerint a nyugati tartományok minden második polgára szerint túl magas az az összeg, amit 
a keleti területek számára kell kifizetni. 2007-ben, a német egység napján számos szakértő a szoli-
daritási paktum forrásainak és a szolidaritási pótléknak az egyesítése mellett foglalt állást: a pótlék 
kizárólagosan a keleti tartományok újjáépítésének célját szolgálja, annak eltörlése nem finanszírozha-
tó, míg a második számú szolidaritási paktum hatálya 2020-ben jár le.

13 Deutsche Einheit: „100 Milliarden Euro fliessen pro Jahr in den Osten”. WeltOnline, http://www.welt.
de/wirtschaft/article4363237/100-Milliarden-Euro-fliessen-pro-Jahr-in-den-Osten.html. Letöltés ide-
je: 2009. augusztus 27.

14 A drezdai Ifo Intézet vizsgálatai alapján Kelet-Németország nincs abban a helyzeten, hogy saját erejéből 
ugyanazon a szinten biztosítsa a nyugdíjak, a munkanélküli segély és az egészségügyi szolgáltatások 
finanszírozását. A nyugati transzferek nélkül ezek biztosítására a keletnémet munkavállalók bruttó 
bérének negyvenöt százalékát kellene elvonni. Mindez jól mutatja a keleti tartományok függőségének 
dimenzióit. Ám az ottani infrastruktúra modernizációjának előrehaladtával a termelési telephelyek 
minősége is javul, s ezért a vállalkozások pénzbeli támogatására mind kevésbé van szükség. A je-
lenlegi támogatását jelentő Soldarpakt Ost II. minden évben csökken és 2020-ban lejár. Deutsche 
Einheit: i. m.
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Ugyanakkor a Szövetségi Köztársaság mindkét részében egyre szélesebbre nyílt az 
olló a szegények és a gazdagok között. 1990-ben, röviddel az NDK összeomlása után az 
új tartományokban az egyenlőtlenség még meglehetősen csekély volt. Időközben azon-
ban kialakultak a kapitalista társadalmakra jellemző, klasszikus jövedelmi csoportok. 
Ma a reáljövedelem megoszlása fokozatosan a nyugati tendenciákhoz idomul, de jelen-
tős szubjektív különbségekkel. A keletnémetek többsége előszeretettel sorolja magát a 
munkásosztályhoz, bár tényleges jövedelmi viszonyaiknak ez nem felel meg. A szakértők 
az esetükben piramis alakú rétegződésről beszélnek, míg a nyugatnémetek önbesorolása 
inkább hagyma formájú, ami inkább a középosztály-társadalmakra jellemző.15

Mindezek alapján az új német tartományok integrációját meglehetősen ellentmondá-
sosan ítélik meg. A külföldi értékelések pozitívabbak. A jövőre vonatkozóan a skála igen 
tág: a pozitív megítéléstől egészen az olyan félelmekig, hogy a két országrész közötti gaz-
dasági aszimmetria a tetemes pénzügyi támogatások miatt és azok ellenére állandósul, és 
ha semmi nem változik, Kelet-Németország továbbra is a nyugati tartományoktól függő 
régió – Helmut Schmidt szavaival élve: egy „maffia nélküli, mérsékelt Mezzogiorno” – marad.

A Baloldal és a történelmi pártok viszonya

Ahogy láttuk, a felsorolt problémák kedvező táptalajul szolgáltak a nyugati szo-
ciáldemokrata és a keleti posztkommunista elemekből összetevődő, új baloldali 
pártnak. Az időközi tartományi választások jelezték, hogy a Die Linke tartós 

politikai szereplővé vált az egész ország politikai térképén: sorozatosan utasította maga 
mögé az SPD-t a történelmileg a német szociáldemokrácia legnagyobb központjainak 
számító keletnémet tartományokban. Választói bázisa nagy változáson ment keresztül 
a PDS-hez képest: az NDK egykori politikai osztályából származó támogatói mellett a 
modernizáció veszteseiből és a társadalom peremére sodródott csoportokból mindkét or-
szágrészben sikerült jelentős szavazói tábort verbuválnia. Híveinek mintegy 46 százaléka 
a munkavállalók – különösen fenyegetett – középrétegeiből és a kritikus értelmiség egy 
részéből származik; azokból, akiknek az új német tartományokhoz (az NDK-időkig is 
visszanyúlóan) sajátos kötődésük van.16

A Baloldal igazi programmal nem rendelkezik, de a PDS és a WASG egyesülésé-
hez vezető dortmundi kongresszuson bizonyos sarokpontokat megfogalmaztak. A párt a 
kapitalizmus meghaladását és a szociálisan megreformált piacgazdaságot tűzte ki célul. 
Gazdaság- és pénzügypolitikájában a keynesianizmus17 mellett kötelezte el magát; így a 
kereslet ciklikus ingadozása esetén a jegybank által meghatározott – és adott esetben az 
anticiklikusan érvényesülő – pénzpolitikának ad elsőbbséget a teljes foglalkoztatás és a 

15 Anselm Waldermann: „20 Jahre Mauerfall. Ost und West driften wieder auseinander”. Spiegel Online, 
http://www.spigel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,druck-645335,00.html, 2009. augusztus 27.

16 Gero Neugebauer: Politische Milieus in Deutschland. Die Studie de Friedrich-Ebert-Stiftung. Bonn: 
Friedrich-Ebert-Stiftung, 2007. 102–103.o.

17 Keynesianizmus: John Maynard Keynes brit közgazdász által kidolgozott gazdasági elmélet. A vegyes 
gazdaságokat helyezi előtérbe, ahol az állami és a magánszektor egyaránt fontos szerepet játszik.
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gazdasági növekedés megteremtése érdekében. Bérpolitikájában a termelékenység éves 
növekedése mellett a fizetések és a bérek, valamint az Európai Központi Bank inflációs 
rátájának növelését, továbbá az országos bérmegállapodások rendszerének kialakítását 
támogatja. A nagyvállalatok megadóztatása, a vagyonadó ismételt bevezetése és nagyobb 
örökség esetén az örökösödési adó emelése mellett foglal állást. A jövedelemadó területén 
a közepes és alacsony jövedelműek tehermentesítését célzó lineáris adózás bevezetése mel-
lett száll síkra. Követeli a leggazdagabbak megadóztatását, a legmagasabb adótétel ötven 
százalékra vagy annál magasabbra emelését, melynek megvalósítása a még Schröder által 
bevezetett 2000. évi adóreform végét jelentené. Követelései közül az egyik legfontosabb 
az Agenda 2010 címen bevezetett szociáldemokrata reformcsomag – és annak részeként a 
Hartz IV. – visszavonása.18 Elutasítja a nyugdíjkorhatár 65 év felettire emelését, helyette a 
korábbi, rugalmas visszavonulás lehetőségét támogatja.

Mindazonáltal a pártnak a politikai-parlamenti térben történő pontos önmeghatározása 
még várat magára. A 2009. évi parlamenti választások után ez a feladat megkerülhe-
tetlenné válik. Kérdés, hogy a Baloldal a pragmatikus-realista politika vagy alapvetően 
a konfrontatív ellenzéki szerep képviselője lesz, s ez határozza meg az SPD-hez fűző-
dő kapcsolatait is. A Jövendő arculatának tekintetében a koncepciók a „hagyományos 
szociális állam pártjától” az „új szociális demokrácián” át a „pluralista szocialista gyűj-
tőmozgalom” elképzeléséig terjednek. Az egyesült Németországban egy valóban modern 
baloldali párt még kis pártként is fontos rést tudna betölteni a politikai szervezetek verse-
nyében, ám a Baloldal esetében az ilyen – szellemi és kulturális – nyitás irányába mutató 
jelek még nem ismerhetők fel.

A német munkásmozgalom története egyúttal a szakadások és szakítások története. 
1945 után a Zöldek megjelenése bizonyos tekintetben felfogható az első megosztott-
ságnak, ám az igazi szakadást a Baloldal valódi össznémet pártként történő létrejötte 
jelentette, mivel nem csupán az SPD-vel, hanem az uniópártokkal szemben is kihívást 
jelent. Számos jel mutat arra, hogy felemelkedésével szemben a hagyományos néppártok-
nak eddig nem sikerült igazán megtalálniuk a megfelelő magatartást. A szóbeli kisiklások 
alkalmanként az ossik („keleti”) szidalmazásához vezettek, s a legtöbbször a várttal ellen-
tétes hatást váltottak ki.

A 2005-ös választási kampányban Edmund Stoiber (CSU) bajor miniszterelnök egy 
alkalommal úgy fogalmazott, hogy nem képes felfogni Gregor Gysi és Oscar Lafontaine 
(a Baloldal két alapítója) sikerét, pontosabban azt, hogy a két, legnagyobb kudarcot vallott 
politikusnak hogy sikerülhetett az új tartományokban a szavazatok 35 százalékát megsze-
rezni. Azt is hozzáfűzte, hogy nem fogadhat el olyan helyzetet, amikor a keleti országrész 
határozza meg, hogy ki legyen a német kancellár; az állandó kudarcérzésben szenvedők 
nem határozhatják meg Németország jövőjét. Négy évvel később, a 2009-es választások 
előtt a CDU egyik baden-württembergi politikusa egy internetes oldalon úgy nyilatkozott, 
hogy megszégyenítő azoknak a választóknak a történelmi tudatlansága és feledékenysé-
ge, akik a Baloldal 20-30 százalékos választási sikeréhez járulnak hozzá annak ellenére, 

18 A Hartz-koncepció a 2002-ben megalakult bizottság „Modern szolgáltatások a munkapiacon” című 
reformjavaslatainak megjelölésére szolgál, és az Agenda 2010 reformcsomag részeként került megva-
lósításra. A legnagyobb ellenállást kiváltó Hartz IV. 2005. január elsején lépett hatályba. A törvény 
szabályozza a munkanélküli és a szociális segélyek összevonását.
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hogy a nyugati adófizetők az utóbbi húsz évben 1600 milliárd eurót áldoztak a keleti tar-
tományok újjáépítésére.19 Ugyanakkor feltételezhető, hogy az unió tartott attól, hogy az 
NDK-diktatúrával való túlzott foglalkozás még több választót kerget a Baloldal karjaiba. 
Számításaikban az is bizonyára szerepet játszott, hogy a Die Linke túlzott támadásával 
az SPD-t tehermentesítették volna, ám éppen ez volt az, amit a választási kampány során 
el kívántak kerülni.

Az SPD-nek csaknem minden vezetője kizárta a Baloldallal való szövetség esélyét. 
Franz Müntefering azonban ennél óvatosabban nyilatkozott: az ARD közszolgálati te-
levízió 2009. szeptember 1-jei adásában az országos szintű együttműködés lehetőségét 
kizárta ugyan, ám hozzátette, hogy ez nem az örökkévalóságnak tett kijelentés. Ezzel 
egyidejűleg, a Saar-vidéken megtartott tartományi választásokat követően egyeztetések 
kezdődtek a két párt és a Zöldek részvételével megalakítandó „piros–piros–zöld koalí-
ció” létrehozásáról. A tárgyalásokon az SPD és a Baloldal minden lényeges kérdésben 
viszonylag hamar megegyezett, míg a Zöldekkel a saar-vidéki szénbányák bezárása ügyé-
ben nem sikerült megállapodniuk. Nem minden alap nélkül mutattak rá többen arra, hogy 
zavaró, ha az SPD vezetői országos szinten a Baloldalt megbízhatatlan partnerként bélye-
gezik meg, miközben a tartományi politikában a koalíciós döntést a párt helyi vezetőire 
bízzák. Az SPD és a Baloldal közötti együttműködés (piros–piros koalíció) Berlinben 
megvalósult, s az volt az egyetlen szövetségi tartomány, ahol a lisszaboni szerződéshez 
megtagadták a hozzájárulást.20

Nem vitás, hogy az új baloldali pártnak számos fiatal politikus tagja is van, akik 
már nem hozhatók összefüggésbe az egykori NDK szögesdrótjával és a berlini fallal, ám 
megtalálhatók azok is, akik a kommunista rendszerben szintén felelős tisztet töltöttek be. 
Egyikük éppen az egyik alapító, Georg Gysi, akivel kapcsolatban a választási kampány 
során ismét előtérbe került, hogy 1975 és 1989 között az állambiztonsági minisztérium 
aktív tagjainak nyilvántartásában szerepelt. A Bundestag egyik bizottsága Gysi „nem 
hivatalos tevékenységét” kétharmados többséggel bizonyítottként fogadta el.21

Mivel a WASG a szociáldemokrata pártból szakadt ki és vált – a PDS-szel alkotott fú-
zióval – a Baloldal részévé, nem meglepő, ha az új baloldali pártban néhányan az átalakult 
SPD-t látják, és hogy Gysi a választási kampányban a két párt együttműködését az „SPD 
újra-szociáldemokratizálódásától” tette függővé.

A pártok közül a Gregor Gysi és Oskar Lafontaine – meglehetősen vitatott – 
személyiségében megtestesült Baloldal képviseli a legélesebb – sok tekintetben populista 
hangvételű – alternatívát: a schröderi reformokat jelentő Hartz IV. visszavonását sürgeti, 
kilépést a NATO-ból, kivonulást Afganisztánból, továbbá „Gazdagságot mindenkinek!”, 
ugyanakkor az ellentétes „A gazdagságot megadóztatni!” – követelésekkel lép fel.22 

19 Thorsten Denkler: „Schelte für Ostdeutsche. »Geschichtslos und unwissend«”. Sueddeutsche.de, 
http://www.sueddeutsche.de/politik/513/488906/text/. Letöltés ideje: 2009. szeptember 26.

20 „Verdrängte Parteigeschichte. Plädoyer für eine Entzauberung der Linkspartei”. Spiegel Online, http://
www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,650626,00.html, 2009. szeptember 25.

21 Gysi 1989 decemberében, az NDK összeomlásának idején az egykori Német Szocialista Egységpárt 
(SED) elnöke volt. Az állítások szerint ő volt az a személy, akinek jogi trükkökkel sikerült a hatalmas 
pártvagyon egy részét átmentenie. Ennek egy része a feltételezések szerint ellenőrizetlen csatornákon 
át elfolyt.

22 Mechthild Küpper: „Linkspartei. Commandante Oskar und Gregor, der Entertainer”. FAZ.NET, 
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Müntefering, aki az SPD-frakció elnöke, arra mutatott rá, hogy a Baloldal terveinek 
a megvalósítása a Szövetségi Köztársaság költségvetésének több mint a felét kitevő 
milliárdokat emésztene fel évente, jóllehet, annak csaknem fele már ma is szociális 
célokat szolgál. További probléma, hogy a párt néhány képviselője vonakodik attól, hogy 
az NDK-t diktatúrának tekintse, sőt, olyan vélemény is akad, hogy a berlini fal 1961-
es felépítése abban az időben megfelelő és nemzetközi jogilag megengedhető intézkedés 
volt. Természetesen elfogadható és érthető, ha az SPD arra törekszik, hogy egykori – a 
Baloldalhoz átpártolt – szavazóit visszaszerezze, ám ezzel nagy dilemma elé kerül a 
párt (hogy miként lehet olyan párttal szövetséget kötni, amely történelmi múltjának 
feldolgozásával eddig adós maradt), s a hitelesség problémájával is szembe kell néznie.23

alternatív politikák a válaSztáSi programokban

A választások középpontjában két alapvető kérdés állt: hogy melyik párt képes – a hosszan 
tartó növekedés feltételeinek biztosításával – kivezetni a német gazdaságot a válságból, 
és hogy annak költségei hogyan érintik az egyes társadalmi rétegeket, azaz miként lehet 
a válság leküzdéséhez szükségszerűen felmerülő terheket igazságosan elosztani. Az adó-, 
munkaerő- és energiapolitika néhány vitatott kérdése jól illusztrálja a pártprogramok kö-
zötti különbséget.

Adópolitika

A CDU/CSU közös programja az államháztartás megszilárdítására, a befektetések-
re, valamint az állampolgárokat érintő adókönnyítésekre helyezte a hangsúlyt. 
A párt kifejezésre jutatta, hogy a költségvetés „újra-eladósodásának” még ellen-

állás esetén is gátat vet. Programjuk a szociális piacgazdaságot tartja a jelenlegi válság 
leküzdésére és a hasonlók megelőzésére szolgáló legalkalmasabb modellnek. A mostani 
tapasztalatok alapján elsősorban a pénzügyi szolgáltatók átláthatóságát és elszámolási kö-
telezettségét követeli. Kiemeli, hogy a hitelminősítő intézeteket és a pénzügyi befektető 
vállalatokat a jövőben szigorú ellenőrzés alá kell vetni, s ennek része a nemzetközileg 
elfogadott szabályozás kiépítése. Egyúttal az Európai Hitelminősítő Intézet létrehozása 
mellett foglal állást.

A program egy átfogó, ám mérsékeltnek mondható – tizenötmilliárd eurós – adócsök-
kentést irányoz elő, míg a jövőbe való befektetések közül az innovációnak és az oktatásnak 
ad elsőbbséget: a GDP tíz százalékát fordítanák oktatásra és kutatásra. Az uniópártok 
választási programjukban elutasítják az adóemeléseket, a reform célját a magas adóter-
hek csökkentésében látják, s azzal több „nettót” ígérnek az embereknek a „bruttóból”. 
Eszerint a legalacsonyabb adótételt tizennégyről tizenkét százalékra kéne leszállítani, a 

http://www.faz.net/s/Rub4D6E6242947140018FC1DA8D5E0008C5/Doc_ED81797, Wahljahr 2009. 
Letöltés ideje: 2009. szeptember 14.

23 Verdrängte Parteigeschichte, i. m.
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legfelső jövedelmi sáv alsó határát az eddig érvényes 52.552 euró helyett hatvanezernél 
kellene meghúzni, a gyermekek után járó adómentes részt pedig nyolcezer euróra fel-
emelni. Azt javasolják, hogy a csökkentések megvalósítására fokozatosan kerüljön sor.

Az FDP klasszikusan az adócsökkentés pártja („Több FDP, több nettó”), ezért a li-
neáris progresszív adózás helyett nyolcezer euró felett egy háromkulcsos – 10, 25, 35 
százalékos – adórendszert vezetne be. Guido Westerwelle, a párt vezetője az „önmagát 
finanszírozó” adórendszer elméletének a híve. E felfogás azt hangsúlyozza, hogy ha az 
állam csökkenti az adótételeket, akkor a vállalkozóknak több pénzük lesz a beruházások-
ra, a polgároknak pedig nagyobb mozgásterük a fogyasztásra, s mindez kedvezően hat az 
adóbevételekre; azaz úgy véli, hogy az „adócsökkentés, növekedés, többletbevétel” politi-
kája a járható út.24 Az FDP ezzel elsősorban a középrétegek terhein kíván enyhíteni, és egy 
igazságosabb, a szociális elveknek jobban megfelelő adópolitika mellett kardoskodik.

Az SPD – az előbb bemutatott pártoktól eltérően – elveti az adócsökkentések lehetősé-
gét: kihangsúlyozza, hogy egy felelősségteljes költségvetési és pénzügyi politika belátható 
időn belül nem rendelkezik az átfogó adócsökkentéshez szükséges játéktérrel.25 Szerintük 
egy radikális adóreform illuzórikus, mivel a központi és a tartományi költségvetések be-
vételeinek jelentős kieséséhez vezet. Még ha egy adóreform ezek harmadát képes is lenne 
finanszírozni, akkor is hatalmas, hatvanmilliárd euró hiány maradna, melynek a felét 
a szövetségi kormánynak kellene magára vállalnia.26 A szociáldemokraták elképzelése 
szerint az adókönnyítéseknek az alacsony és közepes jövedelmű társadalmi csoportokra 
kell korlátozódnia. Ezért a legalacsonyabb adótétel tíz százalékra történő csökkentését 
követelik, és a könnyítések biztosítását az 52.882 euró éves adózott jövedelemig. A CDU/
CSU-val szemben, ők indokoltnak tartják a tőzsdei értékpapír-forgalom után fizetendő 
fél, különleges esetben másfél százalékos forgalmi adót, s kemény fellépést helyeztek 

24 Az elmélet szellemi atyja, Arthur B. Laffer amerikai közgazdász még az 1970-es évek közepén ve-
tette papírra az adóhányad és az adóbevétel összefüggéséről szóló gondolatait, és vált híressé az erre 
vonatkozó görbéjével (Laffer-görbe). Az elmélet nem határozta meg, hogy hány százalékos adóemelés 
esetén csökkennek az adóbevételek. A gondolatmenet szerint nulla adó esetében az államnak éppúgy 
nincs bevétele, mint száz százalékos adó esetében. Ezért a Laffer-görbe szerint 0 és 100 százalékos 
adó között van az a pont, ahol az állam maximalizálhatja bevételeit. Ha az adó az ilyen optimumon 
túl van, a kincstárnak kevesebb bevétele van, mint amennyit szeretne. Fordítva ez annyit jelent, hogy 
a kormányok adócsökkentéssel nagyobb bevételre tehetnek szert. A dohány megadóztatása jó pél-
dául szolgál erre. Néhány évvel ezelőtt a német kormány drasztikusan emelte a cigarettára kivetett 
illetéket, ennek hatására csökkent a bevétel, mert a dohányzók inkább a feketepiacon vásárolható 
termékeket részesítették előnyben, vagy kevesebbet, illetve egyáltalában nem dohányoztak. Ha az 
állam újra csökkentené az illetéket, a várakozás szerint a legális fogyasztás növekedne, és a kormány 
a kisebb adó mellett ugyanakkora bevételre, szerencsével többre is szert tehetne. Az elmélet a mai na-
pig vita tárgya. A legtöbb közgazdász egyetért abban, hogy az adócsökkentés sohasem finanszírozza 
önmagát. Azt hangsúlyozzák, hogy a hidegháború utolsó szakaszában, Reagen idején nem egyedül 
az adócsökkentés vezetett a fellendüléshez, hanem a hatalmas fegyverkezési programok és a new 
economy megjelenése. L. Sven Böll: „Westerwelles verführerisches Steuer-Märchen”. Spiegel Online, 
http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/0,1518,druck-650851,00.html, 2009. szeptember 25.

25 Hans-Jürgen Leersch: „Die Steuern wollen alle ändern. Entlastungen nur in den Wahl-
programmen von Union und FDP zu finden”. Das Parlament, No. 39–40. (2009). www.
bundestagde/das parlament/2009/39-40/Themenausgabe/27075020.html. Letöltés ideje: 2009. 
szeptember 3.

26 Uo.
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kilátásba az adóparadicsomok és az adócsalások ellen. A menedzserfizetések korlátozása 
éppúgy szerepel a programjukban, mint a hibás döntések utáni felelősségre vonás szüksé-
gessége. Az uniópártok programjához hasonlóan, ebben is nagy hangsúlyt kap a banki és 
pénzpiaci felügyelet megerősítése, sőt, még a Nemzetközi Valuta Alap ellenőrzése is.

A Baloldal ugyancsak az adóreform híve, érvelésük szerint azért, hogy az „alulról fel-
felé irányuló újraelosztás” befejeződjön, sőt, iránya meg is forduljon. Ennek megfelelően 
azt javasolják, hogy az adómentes jövedelmek felső határát kilencezer euróra, a legna-
gyobb adókulcsot pedig ötvenhárom százalékra emeljék fel. Meghirdették az örökösödési 
és a társasági adó felemelését tizenötről huszonöt százalékra.

A Zöldek programja elutasítja a hitelekkel finanszírozott adócsökkentést, és a leg-
magasabb adókulcs negyvenkettőről negyvenöt százalékra, az adómentes jövedelem 
8004-ről nyolcezer-ötszáz euróra történő emelésének szükségességét hangsúlyozza.

A különbségek ellenére, a pénzügyi válság miatt a pártok álláspontja számos vonat-
kozásban közel áll egymáshoz. Az unió az egységes szabályozás és – az egy szervezetben 
egyesítendő – pénzügyi felügyelet mellett foglal állást. A pénzügyi piacok számára az 
SPD is új szabályokat kíván bevezetni. A Hedge-fondokat és a magán részvényalapokat 
nagy kockázatuk miatt regisztráltatná és szigorúan ellenőriztetné. Az FDP az egyetlen 
olyan párt, amely az államra alapozott gazdaságot teljesen elutasítja. Szerinte a szabályo-
zás eredménytelensége az államok és nem a piac kudarca, ezért a nemzeti és nemzetközi 
szintű bankfelügyeletet kell haladéktalanul hatékonyabbá tenni. Az összes közül a 
Baloldal programja a legradikálisabb: államosítaná a magánkézben lévő bankokat, és az 
egész pénzügyi szektor feletti állami ellenőrzést követeli.

Munkaerő-politika

A pártok programjainak eltérései megmutatkoznak a munkaerő-piaci elképzelések-
ben is. A CDU/CSU világosan leszögezi, hogy a bérmegállapítás a munkaadók 
és a munkavállalók ügye (bérautonómia elve), s nem az állam feladata. Elvetik 

a minimálbért, mivel bevezetése – érvelésük szerint – munkahelyek megszüntetéséhez 
vezet. Ehelyett az ún. „kombi” modellt részesítenék előnyben: azaz minimáljövedelem 
bevezetését, amelyet az állam szükség esetén kiegészít, de kötelezettség-vállalása mini-
málisra korlátozódik. A „Munkát mindenkinek!” az ő felfogásukban azt jelenti, hogy a 
munkahelyteremtéshez mindenkinek hozzá kell járulnia: a hosszan tartó munkanélküli-
ség a helyi közösségek és az országos munkaügynökségek közötti szoros együttműködés 
keretében oldható meg.

Ezzel szemben az SPD 7,50 euró/óra nagyságú, törvényileg meghatározott minimál-
bér bevezetése mellett érvel, ami alá valóban nem eshetnek a keresetek. Felfogásuk szerint 
ezáltal növekedne azoknak az adómentes vagyonrésze, akik a munkanélküli segély Hartz 
IV.-ben meghatározott formájában részesülnek.27

27 A Hartz IV. vagy Munkanélküli Segély II. csak szociális juttatás, egy 351 euróban meghatározott 
átalánydíj, amelynek kifizetése szigorú feltételekhez kötött, míg a hagyományos munkanélküli se-
gélynek társadalombiztosítási vonzata van, és a befizetett járulékok nagysága szerint változik.
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A Balodal tíz euró/órás minimálbér és a törvényileg meghatározott, heti maximum 
negyvenórás munkaidő mellett foglal állást, továbbá – a szakszervezetekkel együtt – a teljes 
fizetés megőrzése mellett a harmincöt órás munkahét és a további munkaidő-csökkentés 
bevezetését kívánja elérni. A Hartz IV. teljes rendszerét megszüntetné, helyette egy szank-
ciómentes, minimális biztosítási rendszert vezetne be, amely a 351 eurós Munkanélküli 
segély II. helyett – azonnali intézkedésként – ötszáz eurós havi támogatást tenne 
lehetővé.28

Az FDP viszont azt emeli ki, hogy a bérautonómia intézményét meg kell védeni az 
állam szerepét növelő törekvésektől. Ezért a minimálbér helyett az üzemi bérszabályozás 
rendszerét támogatják. Emellett programjuk azt hangsúlyozza, hogy a szabad felmondás 
gyakorlatát „foglalkoztatás-baráttá” kell tenni, és csak a húsznál több foglalkoztatottal 
rendelkező üzemekben kellene alkalmazni. A párt a Hartz-reformok keretében létrejött és 
bürokratikusnak tartott országos munkaügynökségek rendszerét szintén elveti, és az ún. 
„polgári pénz” (Bürgergeld) bevezetésével a minimáljövedelmet kompenzálná. Azokat az 
aktív korú munkanélkülieket, akik a számukra felkínált munkát megtagadják, anyagilag 
büntetné.

Az SPD-hez hasonlóan, 7,50 euró/órás minimálbért követelnek a Zöldek is, és egy 
„zöld New Deal” programját hirdették meg, amely a környezetvédelem, az oktatás és az 
egészségügy területén történő beruházások révén egymillió munkahely megteremtését 
tűzi célul.

Energiapolitika

Az energiapolitika egy újabb terület, ahol a pártok közti nézetkülönbségek külö-
nösen szembetűnők. Az SPD és a Zöldek továbbra sem támogatják a nukleáris 
energia németországi alkalmazását, viszont hívei a 2021-ig történő teljes kiszállás 

stratégiájának. Az SPD továbbra is úgy tartja, hogy az atomenergia felhasználása, így az 
atomhulladékok tárolása, valamint az üzemelő atomerőművek elöregedése nagy kocká-
zatokat rejt magában. A Zöldek egyenesen azzal bírálják a CDU/CSU-t és az FDP-t, hogy 
terveikben az „atomenergia reneszánszára” készülnek. Elutasítják azokat az érveket, mi-
szerint az atomenergia olcsóvá teszi az áramot, és nélküle az áramtermelésben jelentős 
hiány származna. Az uniópártok és a liberálisok viszont lényegében azonos állásponton 
vannak. A CDU/CSU az atomenergiát egy kiegyensúlyozott energiakeverék (Energiemix) 
nélkülözhetetlen részének tekinti, és a már meglévő és biztonságos atomerőművek hosz-
szabb idejű üzemben tartása mellett áll ki. Az FDP programja azt hangsúlyozza, hogy az 
atomenergiára átmeneti technológiaként szükségünk van, a kiszállás jelenleg gazdasági-
lag és környezetvédelmi szempontból is helytelen lenne.29

28 Franz Ludwig Averdunk: „Der Wer der Arbeit. Arbeitsmarkt”. Das Parlament, http://www.bundestag.
de/dasparlament/2009/39-40/Themenausgabe/27075153.html. Letöltés ideje: 2009. október 4.

29 Sybille Ahlers: „Wer will wann abschalten? Atomenergie. Parteien sehen Zukunft des 
Stroms aus Kernkraftwerken unterschiedlich”. Das Parlament, http://www.bundestag.de/
dasparlament/2009/39-40/Themenausgabe/27075207.html. Letöltés ideje: 2009. október 4.
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külpolitika a válaSztáSi kampányban

A külpolitikai konszenzus a Baloldalon kívül

A régi NSZK a kelet–nyugati konfliktus centrumában helyezkedett el, ezért a külső 
környezet változásának könnyen lehetett közvetlen belpolitikai hatása. Az egye-
sült Szövetségi Köztársaság kialakulása arról tanúskodott, hogy nem annyira egy 

országnak lett külpolitikája, mint amennyire egy meghatározott külpolitikának lett egy 
országa. Ennek következtében a külpolitikai események még mindig könnyen válhattak 
a választási kampányok vezető témájává, ahogy ezt a szerződéses Ostpolitik (keleti po-
litika)30 története, de még az iraki háború idején Gerhard Schröder goslari beszéde is 
mutatta. A szociáldemokrata kancellár az Egyesült Államok iraki beavatkozásától élesen 
elhatárolódott, így nem csupán a párt hagyományos szavazói bázisára támaszkodhatott, 
hanem az új német tartományokban is képes volt a pacifista választókat mozgósítani, s 
ennek nem kis része volt az SPD 2002. évi választási győzelmében.

A német egyesülést követően a bonni, majd a berlini köztársaság egyre inkább kike-
rült a közvetlen geopolitikai feszültségek központjából. A 2009-es választási hadjáratban 
a megosztott német baloldalon a posztkommunista utódpártból alakult Die Linke kísérle-
tet tett ugyan arra, hogy az afganisztáni háborút kampánya részévé tegye, ám törekvését 
a média érdektelensége és a többi párt meghiúsította.

A külpolitikai viták iránti érdektelenség az egymást váltó kormányok által időről 
időre megerősített történelmi folytonossággal is összefügg: az SPD 1959. évi godesbergi 
fordulatával elismerte a német állam nyugati integrációját, amelyet az uniópártok vittek 
véghez, a nyolcvanas években pedig a Kohl-kormány tekintette a szociáldemokraták keleti 
szerződéseit érvényesnek. Mindez közös alapot teremtett, ami a NATO-ban és az európai 
integrációs politikában kifejtett német erőfeszítésekben öltött konkrét formát. A németek 
tartózkodás-politikája, amelynek gyakorlata a második világháború után alakult ki, elő-
ször éppen a Kohl-kormány külpolitikájában kezdett lazulni, de a pacifista kultúrában 
gyökerező szociáldemokrata–zöld koalíció (a koszovói háború) idején lényegében véget 
is ért. Sajátos módon, a német külpolitikának ez a kiigazítása nem nyomta rá a bélyegét 
a választási kampányokra, ami azt jelzi, hogy e változásokat a két nagy párt egyidejűleg 
vagy egymást követve, de egyaránt magára vállalta.

30 A Vatikán kelet-európai politikája 1963 és 1990 között.
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A 2005-ös kormány külpolitikája

A 2005-ös előrehozott választások eredményeként megalakult nagykoalíció kül-
politikáját a kiigazítás folytonossága jellemezte. Frank-Walter Steinmeier 
külügyminiszter az általa követendőnek tartott elveket a kancellári hivatalból 

(amelynek vezetője volt 1999 óta) vitte a külügyminisztériumba. Ez szintén a folytonosság 
fenntartását jelentette, s víziók és alternatív elképzelések helyett a pragmatizmus volt rá 
jellemző. Steinmeier a schröderi Oroszország-politikát folytatta, így a kétoldalú kapcso-
latokban még a grúziai háború sem okozott nagyobb károkat. A Kína-politikában csupán 
a dalai láma kérdése jelentett némi problémát. A transzatlanti kapcsolatok alakításában 
a kormány konzervatív szárnya, s személyesen Angela Merkel kancellárasszony ragadta 
magához a kezdeményezést. Az iraki háború iránti német elkötelezettség lényegesen nem 
növekedett, ám a német–amerikai viszony javításában Merkel tevékenysége igen eredmé-
nyes volt.

A NATO-reform kérdésében a nagykoalíció nem dolgozott ki olyan terveket, amelyek 
a biztonságpolitikai kihívásoknak megfeleltek volna. A NATO kibővítésének ügyében 
– elsősorban Ukrajna és Grúzia esetében – a lehetséges következményekre való tekin-
tettel Berlin pragmatikus és tartózkodó álláspontot foglalt el, amely valójában sohasem 
volt egyértelmű és következetes. A sikeres német elnökség ellenére, a nagykoalíció EU-
politikája kevésbé volt látványos.

A külpolitika civil elemeivel összekapcsolódó válságmegelőzés koncepciója ugyanak-
kor továbbfejlődött és a gyakorlatba is átkerült. A millenniumi célok megvalósításában a 
fejlesztési politika valóságos súlypontjainak kialakítása kevésbé volt felismerhető, viszont 
a – szociáldemokrata–zöld kormányzati időszakból származó – korlátozó feltételek elle-
nére Németország ma is a világ harmadik legnagyobb fegyverexportáló országa. 
A Bundeswehr a nemzetközi tevékenységéhez szükséges katonai képességek fejlesztésére 
összpontosított, s megnövekedett az ilyen akciókban résztvevő német katonák száma.

A pártok választási programja – a Baloldal kivételével – a külpolitikai alapkérdé-
sekben nagyfokú összhangot mutat. Egyikük részéről sem fogalmazódott meg a fordulat 
szükségessége, és egyetértenek az EU-integráció folytatásában. A Baloldal viszont ezt 
a folyamatot a lisszaboni reformszerződés nélkül képzeli el. Valamennyi párt azt hang-
súlyozza, hogy az Európai Unió a globalizálódási folyamat politikai szabályozásának 
az eszköze. A Baloldal eltérő szemlélete a közös kül- és biztonságpolitika (CFSP) és az 
Európai Biztonsági és Védelmi Politika (ESDP) esetében is megfigyelhető. Míg a politi-
ka főárama egy átfogó biztonságfelfogásból és a katonai eszközöket is magában foglaló, 
integrált cselekvésből indul ki, addig ők a katonai tényezők szerepét egyértelműen eluta-
sítják. Szerintük az SPD és a Zöldek a német külpolitikát militarizálták, és egyre inkább 
a tőkeérdekek érvényesítésére használják fel. Úgy vélik, a Jugoszlávia elleni támadó 
háború óta a Szövetségi Köztársaság aktívan részt vesz a nemzetközi jogot sértő cselek-
ményekben, jóllehet, a német külpolitikának békepolitikának kell lennie. A valóságban 
Németország külpolitikája egy energia- és nyersanyag-biztosító politika jellegét öltötte.31

31 „Die Aussen- und Sicherheitspolitik der Parteien auf dem Prüfstand. Eine Zusammenstellung 
zentraler Aussagen von CDU/CSU, SPD, FDP, Linke und Grüne zur Bundestagswahl 2009”. AG 
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A német pártok viszonya az Európai Unióhoz

Az EU-bővülés kérdésében az uniópártok különösen szkeptikusak. Programjaik 
szerint a tizenkét új állam felvételét (és Horvátország taggá nyilvánítását) kö-
vetően az EU bővítési folyamatában egy konszolidációs szakaszra van szükség 

annak érdekében, hogy az Unió identitása és intézményei megerősödjenek. A belépés 
távlatával rendelkező államok esetén az EU felvevő képességére éppúgy tekintettel kell 
lenni, mint a jelölt országok részéről a politikai és gazdasági kritériumok teljesítésére. 
A követelményekhez hozzátartozik a szólásszabadság, a nemek közötti egyenjogúság, a 
kisebbségvédelem és a vallásszabadság is. Törökország ezeket nem teljesítette. A CDU 
ezért a teljes tagság helyett a „privilegizált partnerség” kialakítását tartja a helyes meg-
oldásnak. Ezzel szemben az SPD a kibővítést a sikeres békepolitika részeként kívánja 
folytatni. Támogatja a törökök belépését, amint azok teljesítik a szükséges feladatokat. 
A nyugat-balkáni államok csatlakozásának lehetőségét pedig továbbra is támogatja.32

Minden párt kiemeli programjában az emberi jogok jelentőségét és az ENSZ, valamint 
más nemzetközi szervezetek erősítését és reformját, továbbá egy elkötelezett fejlesztési 
politika jelentőségét. A CDU és az FDP külön hangsúlyt fektet arra, hogy az ENSZ – reformok 
útján – összhangba kerüljön a 21. század gazdasági és politikai követelményeivel, és – mint 
második legjobb megoldás – Németország állandó ENSZ BT-tagsága mellett foglal 
állást, legalábbis addig, amíg egy közös európai tagság lehetősége létre nem jön. 
A Zöldek azt hangsúlyozzák, hogy a rövid távú érdekpolitika és az igazságtalan gazdasági 
kapcsolatok a világot vesztesekre és nyertesekre osztják fel, ezért egy új, globális szinten 
megvalósítandó „társadalmi szerződésre”, az Észak és Dél közötti érdekegyeztetésre, 
párbeszédre és többoldalú együttműködés kialakítására van szükség.33 Az FDP neoliberális 
álláspontja a tényleges szabályozások politikáját kereskedelmi protekcionizmusnak 
tekinti és elutasítja, míg a Baloldal és a Zöldek a fejlődő országoknak éppenséggel több 
védelmi mechanizmust engednének meg, és a szegény államok adósságainak elengedését 
is erőteljesebben támogatnák.

A pártok és a NATO

A Baloldal kivételével minden párt a NATO mellett kötelezi el magát. A Zöldek 
ugyanakkor a transzatlanti biztonsági együttműködésben elengedhetetlennek 
tartják a reformokat annak érdekében, hogy a szervezet már közép távon a közös 

biztonságon alapuló mechanizmussal rendelkezzen. A CDU/CSU szükségesnek tartja a 
NATO új stratégiai koncepciójának a kidolgozását, de abban is a kollektív védelem elvének 
kell a központi kötelezettségnek maradnia még akkor is, ha a béke és stabilitás nemzetközi 
méretekben történő biztosításának feladata került előtérbe. A NATO-nak nyitottnak 

Friedensforschung an der Uni Kassel, http://www.uni-kassel.de/fb5/frieden/themen/Aussenpolitik/
synopse.html, 2. o.. Letöltés ideje: 2009. szeptember 26.

32 Uo. 7. o.
33 Uo. 12. o.
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kell lennie új tagok befogadására, ha felvételük minden tagállam számára valóban több 
biztonságot jelent. A Zöldek ugyanakkor elutasítják annak még a lehetőségét is, hogy a 
NATO világrendőrré váljon. A kérdésben a Baloldal álláspontja ismét a legradikálisabb: 
szerinte ugyanis a szervezetnek fel kellene oszlatnia magát, és egy kollektív biztonsági 
rendszert létrehozni Oroszország részvételével.34

A Bundeswehr nemzetközi alkalmazásának kérdésében az álláspontok spektruma – a 
CDU-tól a Zöldek felé haladva – annak szövetségi keretekben történő és érdekalapú al-
kalmazásától egészen a szigorú nemzetközi jogi feltételek mellett megvalósuló, végső 
eszközként való bevetéséig terjed. A CDU/CSU a Szövetségi Köztársaság érdekeit és ér-
tékeit, a Bundestag döntését és a NATO iránti kötelezettségeket tartja döntőnek. Az SPD 
a háborút a legvégső eszköznek tekinti, míg a Baloldal tagadja még a „humanitárius” 
intervenciók lehetőségét is. Minden – még az ENSZ mandátuma alapján végrehajtott – 
katonai beavatkozást elutasít, hiszen a háború mindig embertelen, így a nemzetközi jog 
legsúlyosabb megsértésének tekinthető.35

A Bundeswehr afganisztáni szerepvállalását a Baloldalon kívül minden párt támogat-
ja, s nem követelnek azonnali stratégiaváltást és belátható időn belüli kivonulást. 
A CDU programja leszögezi, hogy az Afganisztánban folyó harcok célja a világ más 
részeit is fenyegető instabilitás és terror elterjedésének a megakadályozása. Fontos ré-
sze a helyi biztonsági szektor önfenntartó fejlődésének a támogatása és a civil újjáépítés 
programja, mivel csak a stabil állami struktúrák megteremtése lehet a csapatok későbbi 
csökkentésének és kivonásának előfeltétele. Ennek értelmében a katonai jelenlét és a ci-
vil újjáépítés egymástól elválaszthatatlan. A Baloldal az egyetlen párt, amely elutasítja 
a Bundeswehr afganisztáni szerepét. Az a véleménye, hogy Afganisztánban és Irakban 
egyaránt az olajért folyik a háború, amelynek nem ismeri el a politikai eszközként való jo-
gosultságát. Álláspontja szerint egy terrorellenes háborúban nem lehet katonai győzelmet 
aratni, kudarc esetén pedig a NATO egészének intervenciós képessége megkérdőjelező-
dik. A Zöldek az eddigi afganisztáni stratégiában zsákutcát látnak, mivel a nemzetközi 
jelenlét eddig nem több, hanem kevesebb biztonsághoz vezetett, és a terrorellenes – kato-
na értelemben vett – háború nem nyerhető meg.36

A pártok programjában a leszerelés kérdése is említést kap; sőt, az FDP és a Zöldek 
esetében az atomfegyvermentes világé is.

34 Uo. 8–9. o.
35 Uo. 4. o.
36 Uo. 10–11. o.
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a nagykoalíció mint a demokrácia különlegeS eSete

A Német Szövetségi Köztársaság történetében a nagykoalíció létrejöttét rendszerint 
a demokrácia különleges eseteként tartják számon.37 E hagyomány megterem-
tésében maga Konrad Adenauer, az NSZK első kancellárja járt az élen. Az idős 

politikus ugyanis a még romokban álló országban, az első parlamenti választásokat kö-
vetően, a biztonságos többséggel rendelkező nagykoalíció helyett az FDP-vel alakított 
kiskoalíciót részesítette előnyben, jóllehet, annak csupán egyetlen mandátumnyi többsége 
volt. A két nagy párt – a CDU/CSU és az SPD – megegyezése alapján a Bundestag nagy 
többségére támaszkodó koalíció 1966 és 1969 között vezette először az országot. Ez a 
nagykoalíció sokak számára a diákmozgalmakból táplálkozó, parlamenten kívüli ellen-
zék (APO) megjelenésével és az erős parlamenti ellenzék meggyengülésével, hovatovább 
a demokráciát fenyegető veszéllyel volt azonos. Mások megalakulásában éppenséggel a 
bonni demokrácia megerősítését látták, egy olyan időszakban, amikor a második világhá-
ború utáni gazdasági fellendülés egén a recesszió első borús jelének, a politikai tájképen 
pedig a szélsőjobboldali Nemzeti Demokrata Pártnak (NDP) a megjelenése okozott ri-
adalmat. A 2005-ös előrehozott parlamenti választások egyik nagy párt szempontjából 
sem hoztak egyértelmű eredményt. Koalíciós döntésük már csökkenő integrációs erejüket 
tükrözte, amit a 2008. évi globális pénzügyi és gazdasági válság feladatai még inkább 
megerősíteni látszottak. A nagykoalíció a parlamenti mandátumok hetvenkét százaléká-
val rendelkezett, míg a felsőházban (a Bundesratban) nem volt olyan tartományi kormány, 
amelyik ne tartozott volna valamelyik nagykoalíciós párthoz.

Angela Merkel kancellár 2005-ös első kormánynyilatkozatában a nagykoalíciót az „új 
lehetőségek koalíciójának” nevezte. A teljes mérlegkészítés igénye nélkül elmondható, 
hogy teljesítménye sokkal jobb volt, mint amilyennek a választási kampány közepette 
látszott, és 2005 és 2009 között sikerült számos reformot megvalósítania.

Ha a föderalizmusreform hatásai nem is ítélhetők meg teljesen, az elmondható, hogy 
figyelemre méltó változásokhoz vezetett. A három év alatti gyermekek számára a bölcső-
dei helyek kiépítésével és a gyes/gyedhez hasonló rendszer (Elterngeld) bevezetésével sor 
került a családpolitika reformjára is, jóllehet, az erre irányuló törekvések már a szociál-
demokrata–zöld koalíció idején láthatóak voltak, de megvalósulásukra nem került sor. 
Ugyanilyen pozitív kezdeményezés volt a nyugdíjkorhatár emelése és a társasági adó re-
formja. Húszévi vita után a német vállalkozók adóterhelése végre a tizenöt legrégebbi 
EU-tagállam átlagának a közelébe került. A koalíció sikerének volt tekinthető a 2008-as 
pénzügyi válság kirobbanásakor tett intézkedéseik sora, nem kevésbé az uniópárti kan-
cellár és a szociáldemokrata Peer Steinbrück pénzügyminiszter együttműködése.

A nagykoalíció politikája azonban nem nevezhető tiszta sikertörténetnek, hisz 
számos reform megrekedt, ha nem teljes kudarccal végződött. Az egészségügyi és az 

37 Reimut Zohlnhöfer: „Grosse Koalition: Durchregiert oder im institutionellen Dickicht verheddert?”. 
Aus Politik und Zeitgeschichte. Grosse Koalition, No. 38. (2009). http://www.dasparlament.de/2009/38/
Beilage002.html. Letöltés ideje: 2009. szeptember 26.
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egészségügyi gondozás reformját sem sikerült megvalósítaniuk, mindkettő inkább az 
ellentétes irányba haladt, s (a gazdaságpolitikai célkitűzésekkel szemben) növekvő bizto-
sítási járulékokhoz vezetett. Ugyanakkor az egészségügyi reform előnye, hogy az állam 
szerepének erősítésével az eljövendő kormányok mozgásterét kitágította.38 Vitatott ma-
radt a minimálbér kérdése is, amit nyolc ágazatra kiterjesztettek ugyan, azonban – az SPD 
törekvéseivel szemben – országosan nem vezettek be. Az Unió részéről követelt munka-
erőpiac-liberalizálás sem történt meg, akárcsak a belső biztonság kérdésére vonatkozó 
néhány terv (főként az uniópártoké), köztük a Bundeswehr belpolitikai alkalmazhatóságá-
nak ügye. A kudarcot vallott tervek közé tartozik a környezetvédelmi törvénykönyv és a 
törvényhozási ciklus mindkét központi privatizációs terve (a vasúti és repülésbiztosítás).

A kohabitáció, azaz az együttkormányzás sajátosságainak ugyanakkor nem kis szere-
pe volt abban, hogy 2009-ben egy mérsékelt, olykor unalmasnak tűnő választási kampány 
benyomása alakult ki. A koalíció vezető politikusai közös szolgálati útjukról nem rit-
kán egyenesen saját választási kampányrendezvényükre mentek, illetve az egymás ellen 
folytatott rendezvényről a közös kormányülésre tértek vissza. A legjelentősebb kormány-
politikusok – Angela Merkel kancellártól Peer Steinbrück pénzügyminiszterig – ügyesen 
használták ki a nemzetközi konferenciák és csúcstalálkozók médiafigyelmét arra, hogy 
pártjuk nemzetközileg is megjeleníthető arcává váljanak. E „versenyben” Angela Merkel 
kancellár a Forbes magazin révén a „világ legbefolyásosabb asszonyaként” könyvelhette 
el legnagyobb sikereit, ahogy ez megfigyelhető volt a G-8-ak 2007. évi heiligendammi és 
a G-20-ak 2009-es pittsburghi csúcstalálkozóján is.

a 2009-eS parlamenti válaSztáSok – „válaSztáSi Szuperév”

A 17. Bundestag megválasztása számos tekintetben rendkívülinek tekinthető kö-
rülmények között zajlott. A Szövetségi Köztársaság történetében először történt 
meg, hogy a parlamenti választásokra világméretű gazdasági és pénzügyi válság 

közepette került sor. Ebben az összefüggésben a német politika történelmi érzékenysége 
aligha szorul magyarázatra. Először történt meg az is, hogy a választások előtt az al-
Kaida nyílt és ismételt fenyegetést intézett a német társadalomhoz. Emellett 2009 a maga 
nemében joggal kapta a „választási szuperév” elnevezést, mivel ugyanabban az esztendő-
ben került sor a szövetségi elnök megválasztására, az európai parlamenti és a parlamenti 
választásokra; sőt, az utóbbival egy időben Schleswig-Holsteinben és Brandenburgban 
tartományi választásokat is rendeztek.

A 2009. szeptember 27-i parlamenti választások előtt a kérdés nemcsak a nyertes párt(ok) 
és a leendő kancellár személye volt, hanem az is, hogy tovább folytatódik-e a német párt-
politikai rendszer strukturális átalakulása. Vajon az a hagyományos néppártok integráló 
képességének csökkenésével egy nyíltabb „politikai piac” és ezzel a hárompárti koalíció-
alkotás irányába fejlődik tovább, avagy sikerül még az uniópártoknak és az FDP-nek a 
hagyományos módon a „fekete–sárga” többséget megszerezniük? A hárompárti koalíciók 
egymást kizáró opciói miatt legvalószínűbb lehetőségként a második, a német politikai 
rendszer „osztrákosodásának”, azaz a nagykoalíció folytatásának lehetősége merült fel.

38 Uo. 1–2. o.
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Az, hogy a hárompárti koalíciónak kicsi az esélye, jól látszott abból, hogy az FDP – a 
2005-ös választásokhoz hasonlóan – kizárta az SPD-vel és a Zöldekkel alkotandó („közle-
kedési lámpa”) koalíció lehetőségét. Az SPD helyzetét az újonnan kialakult konkurencia, 
a Baloldal nehezítette meg: a választások előtt a szociáldemokrata párt elhatárolta magát 
attól, hogy a Zöldekkel és velük országos szinten szövetséget (ún. „Jamaica-koalíciót”) al-
kosson. Az előzetes közvélemény-kutatások szoros versenyt jeleztek a „polgári tábor” és 
a baloldali pártok között.39 Bár a választási prognózisok azt is mutatták, hogy az Angela 
Merkel vezette CDU-nak és az FDP-nek az együttesen megszerzett 47–48 százalék bir-
tokában elég esélye lehet a parlamenti többség megszerzésére, mivel az uniópártok a 299 
választókörzetben a „létszám feletti” szavazatok révén – azaz a pártokra adott listás („má-
sodik”) szavazatok alapján őket megilletőnél több közvetlen mandátum („első szavazat”) 
megszerzésével – előnyhöz juthatnak. Ezek számát növelik még a töredékszavazatok is 
(Überhang-Mandate). Ám a választási kampány végén mégis kérdéses volt, hogy ez elég 
lesz-e az FDP-vel létrehozandó polgári többséghez. Két nappal a választások előtt egyes 
közvélemény-kutató intézetek viszont már arról adtak hírt, hogy a két párt – a szavazatok 
33 százalékával – elvesztette a többséget, s a választások kimenetele nyílttá vált.40

Az előrejelzések bizonytalanságát fokozta, hogy a 62,2 millió választásra jogosult 
polgár 35 százaléka a szavazás előtt két héttel még nem döntötte el, melyik pártra adja le 
voksát, megnőtt a váltóválasztók száma, és az előzetes becslések a 2005. évi választások 
70 százalékos részvételével szemben most 65 százalék alattival számoltak.41 Külön sajátos-
ság, hogy harmincmillió férfivel szemben 32,5 millió nő és 3,5 millió első választó volt.42 
A német társadalom szerkezetátalakulását jelezte az az 5,6 millió ember – a választásra 
jogosultak mintegy kilenc százaléka –, akik valamilyen migrációs háttérrel rendelkeztek, 
azaz bevándorlók, áttelepültek vagy éppen Németországban született külföldiek voltak.43 
A választáson a régi Szövetségi Köztársaság „végét” jelentő (és a politikai kultúrát érin-
tő) nemzedékváltozás is kifejezésre jutott. A folyamat már Schröder kancellár távozását 
követően megfigyelhető volt, ám a 2009-es választással a ’68-asok diákmozgalmakban 
szocializált nemzedékének időszaka véglegesen lezárult.44

39 A Forsa előrejelzése: CDU/CSU: 35%, FDP: 13%, SPD: 26%, Zöldek: 11%, Baloldal: 10%. Az 
Allensbaché: CDU/CSU: 35%, FDP: 13,5%, SPD: 24%, Zöldek: 11%, Baloldal: 11,5%. L. „Umfragen 
zur Bundestagswahl. Schwarz-gelbe Mehrheit wackelt”. Spiegel Online, http://www.spiegel.de/
politik/deutschland/0,1518,druck-650707,00.html. Letöltés ideje: 2009. szeptember 23.

40 „Umfrage vor de Wahl. 33 Prozent – Union bringt Schwarz-Gelb in Gefahr”. WeltOnline, http://www.
welt.de/politik/bundestagswahl/article4625019/33-Prozent-Union-bringt-Schwarz-Gelb-in-Gefahr.
html. Letöltés ideje: 2009. szeptember 26.

41 Severin Weinland – Sebastian Fischer: „Union kämpft um Erststimmen von FDP-Wählern”. http://
www.spiegel.de/politik/deutschland/0,1518,650845,00.html. Letöltés ideje: 2009. szeptember 23.

42 „Kurz notiert”. Das Parlament, No. 39–40. (2009). http://www.das-parlament.de/2009/39-40/
Themenausgabe/27074454.html, 2009. szeptember 21.

43 2,6 millió ún. kései kitelepülő, 2,1 millió olyan bevándorló, aki megkapta a német állampolgárságot, 
290 ezer Németországban született és német állampolgársággal rendelkező, valamint 566 ezer olyan 
német, akinek a szülei közül legalább az egyik kései kitelepülő vagy bevándorló. 3,3 millió választásra 
jogosult bevándorlónak korábban európai állampolgársága volt (762 ezer lengyel, 313 ezer román, 705 
ezer orosz, 442 ezer kazah és 327 ezer török). L. „Die Mehrheit ist weiblich”. Das Parlament, No. 39–40. 
(2009). http://www.das-parlament.de/2009/39-40/Themenausgabe/27075333.html, 2009. szeptember 25.

44 L. Peter Fahrenholz: „Das Ende der alten Bundesrepublik”. Sueddeutsche.de, http://www.sueddeutsche.
de/politik/37/4888433/text/print.html. Letöltés ideje: 2009. szeptember 26.
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a pártrendSzer átalakuláSa:
néppártok hanyatláSa, kiSpártok felemelkedéSe,

a balolDal megoSztottSága

A néppártok szerepének csökkenése

A néppártok demokráciájának fénykorában (1976-ban) a CDU/CSU és az SPD a 
szavazatok 91,2 százalékát szerezte meg, de még 2005-ben is hetven százalékot 
mondhattak magukénak. Az akkori nagykoalíció létrejötte már egyszerre volt 

oka és következménye is a megváltozó pártrendszernek.45 Az – NSZK 1949-es megalaku-
lása óta a legalacsonyabb (70,8 százalékos) részvétellel lezajlott – 2009-es választásokon 
azonban ez a szám már ötvenhét százalék alatt maradt – a keletnémet tartományokban 
ötven százalék volt. Ott már nem is az SPD, hanem a Baloldal tekinthető a tényleges 
néppártnak. A mélyreható változást így a „nép nélküli néppártok” kialakulása46 – azaz a 
nagypártok hanyatlása és közepessé alakulása, illetve a kispártok előretörése – mutatja; s 
mindez egy öt- – de ha a CSU-t külön szervezetnek tekintjük – hatpárti politikai rendszer 
keretei között. A néppártok hanyatlása öregedésüket is jelzi. A CDU/CSU csak a hatvan 
év feletti korosztályban ért el igazán jó eredményt, az SPD-nek pedig a negyvenöt év 
alattiak körében alig húsz százalék jutott. Az egyesülés óta a szociáldemokraták tagjaik 
negyven százalékát veszítették el, a CDU harminc százalékukat.

Az SPD még sohasem volt olyan gyenge, mint a 2009. évi parlamenti választásokon, 
a három kis párt (az FDP, a Zöldek és a Baloldal) viszont nem volt olyan erős, mint most. 
A tizenegy éve kormányzó SPD – mind relatív, mind abszolút értelemben – a Szövetségi 
Köztársaság fennállása óta a választások legnagyobb vesztesének tekinthető. A pártnak 
a júniusi európai parlamenti választásokon szerzett 20,8 százaléka már olyan történelmi 
mélypont volt, amely intő jel lehetett a parlamenti választások előtt. Végül a 2005-öshöz 
képest precedens nélküli megfogyatkozással (11,2 százalék és hatmillió szavazat elvesz-
tése) a néppárti besorolás kritériumát jelentő harminc százalékos szint alá került. Ezzel a 
párt az 1945 utáni parlamenti választások történelmében a legrosszabb eredményét érte 
el (23,1 százalék): még az 1953-as mélypontját (28,3%) is alulmúlta. Mindez azt is jelenti, 
hogy az SPD veszített a legtöbbet a nagykoalíciós kohabitációban.

Az uniópártok 2005-höz képest 1,3 millió választót, illetve a szavazatok tíz százalékát 
veszítették el. Ám ez a veszteség csupán 1,4 százalék volt (2005: 35,2%, 2009: 33,8%). 
Ebből a CDU 27,3 százalékot szerzett, ám ezzel az eddigi legrosszabb eredményével is 
sikerült legfőbb célját – az FDP-vel alkotott stabil polgári többség megszerzését – elérnie. 

45 Majid Sat t a r :  „ Adieu ,  Vol kspa r teiendemok rat ie!”.  FAZ .NET,  ht t p: //w w w.faz .net /s /
Rub4D6E6242947140018FC1DA8D5E0008C5/Doc~EEF704CF858EC48A1AD908255AC179718~
ATpl~Ecommon~Scontent.html, Wahlen 2009. 2009. szeptember 28.

46 Paul Lendvai: „Volksparteien ohne Volk”. DerStandard.at, http://derstandard.at/druck/1254310282616/
Volksparteiem-ohne-Volk, 2009. szeptember 30.
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Testvérpártja, a CSU vesztesége nagyobb volt: 2005-höz viszonyítva több mint hatszáz-
ezer szavazatot, illetve szavazatai tizenöt százalékát veszítette el.47 Országos szinten nem 
kellett szembenéznie a hárompárti koalíciók alakításának kényszerével ugyan, ám a ten-
dencia egyértelműen ereje csökkenése irányába mutat. Ez is azt jelzi, hogy egy társadalom 
összetettebbé válása annak politikai megjelenítési formáit is megváltoztatja.

Az elemzők a néppártok befolyásának csökkenését a társadalmi-kulturális környezet 
felbomlásával és a felgyorsult értékváltozással hozzák kapcsolatba. Bajorország társadal-
mában az egyház már nem játszik olyan meghatározó szerepet, mint korábban. Az unió is 
egyfajta modernizációs válságban van: 2001 után a társadalompolitika területein liberáli-
sabbá vált, 2005 óta nagykoalíciós együttműködésben erősödött a szociális jellege. Nem 
volt meglepő, hogy Merkel a választások után azt üzente az FDP-nek, hogy szó sem lehet 
az elbocsátások könnyítéséről, vagy arról, hogy az állam kivonuljon az egészségbiztosítás 
finanszírozásából – egyszóval a szociáldemokraták által vizionált szociális érzéktelen-
ség kialakulásáról.48 A CDU család- és nőpolitikájában is megújította társadalomképét, 
nyitottá vált a bevándorlók és olyan társadalmi peremhelyzetben lévő csoportok, mint a 
homoszexuálisok, irányába. Ily módon a CDU a fiatal városi polgárság felé vonzóvá vált 
ugyan, ám ez a változás hagyományos bázisát inkább megzavarta. Ennek következtében 
a konzervatív polgárság és a katolikus törzsválasztók egy része politikailag mindinkább 
hazátlannak érezte magát, s egy részük a gazdasági-piaci érdekeket képviselő liberális 
pártban talált politikai otthonra.

Az SPD-nek meg kellett válnia a szociális állam hittételeitől, és a párt egy „új kö-
zépen” keresett potenciális választókat, miközben neoliberális reformpolitikája a régi, 
baloldali törzsválasztókhoz vezető utat torlaszolta el. Amikor 1972-ben Willy Brandt elő-
ször használta az „új közép” fogalmát, a társadalom alsó részén és közepén elhelyezkedő 
csoportokkal való szövetségre gondolt. Amikor az 1980-as években a hagyományos mun-
kásosztály és a szakszervezetek jelentőségének csökkenését diagnosztizálták, a politikai 
középre való nyitásból az ilyen irányú kizárólagos orientáció lett Az „új közép” Schröder 
elképzelésében már ezt a felfogást tükrözte. Az SPD társadalmi súlypontja hagyományos 
munkáskörnyezetéből, a társadalmi hálózatok és a kommunális kezdeményezések terü-
letéről az állam irányába tevődött át: elsődlegesen már nem annyira követői, inkább az 
állam érdekeit kanalizálta. A párt vezetősége is a „kormányzó osztályhoz” tartozik. Az 
SPD a 19. században a tekintélyuralmi államot kívánta lebontani, ma a demokratikus 
állammal fonódik össze.

47 Daniel Deckers: „Wahlanalyse. Die Schere schliesst sich”. FAZ.NET, http://www.faz.net/s/
Rub4D6E6242947140018FC1DA8D5E0008C5/Doc~E7E3B81F1049D4C05ABBC0975BAE6E56F~
ATpl~Ecommon~Scontent.html, 2009. szeptember 30.

48 Merkel már csak azért sem teheti meg, hogy az FDP valamennyi követelését – köztük a munkaválla-
lók felmondásának a megkönnyítését, az egészségügyi alapok létrehozását stb. – támogassa, mert a 
CDU számára a következő nagy feladat a legnépesebb és történelmileg a leginkább szociáldemokrata 
tartományban, Észak-Rajna Vesztfáliában sorra kerülő tartományi választásokon a keresztényde-
mokrata többség megőrzése. Ebben a kancellárasszony számíthat a CSU támogatására is. L. Günther 
Bannas: „Unkalkulierbare Verhältnisse”. FAZ.NET, http://www.faz.net/s/Rub7FC5BF30C45B402F9
6E964EF8CE790E1/Doc~E98CC226D526543D79C1E90EE072F85FA~ATpl~Ecommon~Scontent.
html, 2009. október 2.
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A koalíciók alakítását befolyásoló körülmények

A Szövetségi Köztársaság pártpolitikai rendszere átalakulásának további jellemzője, 
hogy a CDU/CSU és az FDP koalíciója az ellenzéki pártoknak a Kohl-időszaktól 
teljesen eltérő erőviszonyait hozta létre. Az ellenzéki szerep az SPD és a Baloldal 

viszonyát új megvilágításba helyezte, mivel a választásokon a két párt közti különbség tíz 
százalékra csökkent; sőt, az új német tartományokban a Baloldal javára változott meg, az 
lett a néppárt. A nagy kihívás az SPD előtt áll, hiszen a választási vereség feldolgozása 
egyben a párt identitásának újra-meghatározása is. Lehetőségeik nyilvánvalóak. Egyik 
az Agenda 2010-től – pontosabban a Hartz IV. és a 67 éves nyugdíjkorhatár programjá-
tól – való eltávolodás, tehát a balratolódás. Ez elkerülhetetlenül felveti a két párt, az SPD 
és a Baloldal viszonyát, pontosabban azt a kérdést, hogy melyikük határozza meg az 
ellenzéki politikát. Emellett a konkurencia, a szelektív együttműködés és a párt baloldali 
irányváltása egyaránt lehetőségként kínálkozik, továbbá szóba jöhet a Baloldallal orszá-
gos szövetség kötése vagy részleges újraintegrálása is.

A 2009. évi parlamenti választásokat követő napokban Thüringiában a két baloldali 
párt és a Zöldek közötti piros–piros–zöld koalíció akár egy új, a balratolódás jegyében 
álló SPD-politika premierje is lehetett volna, ám a szociáldemokraták helyi elnöksége 
úgy határozott, hogy a párt juniorpartnerként (18,5%) a legerősebb párttal, a CDU-val 
(31%) és nem a Baloldallal (27%) kezdi meg a tárgyalásokat. Mindez jól mutatta, hogy a 
szociáldemokrácia baloldali irányváltása korántsem tekinthető automatikusnak, mivel je-
lentős mértékben a helyi viszonyoktól függ. A thüringiai SPD a Baloldal elfogadhatatlan 
külpolitikai programját nevezte az egyik fő akadálynak, míg saar-vidéki elnökük – több 
nyugat-európai ország példájára hivatkozva – természetesnek nevezte egy szocialista és 
egy szociáldemokrata párt egyidejű létezését és közös tartományi kormányzását.

Az SPD számára aligha lenne járható út, ha a Baloldal szociális ígéreteire licitálna 
rá, és a költségvetési realitásokat felborító politikával keresné az együttműködést vele. 
Mindazonáltal nyilvánvaló, hogy egy lehetséges együttműködés érdekében a két párt 
programjának tartalmilag is összeegyeztethetővé kell válnia. Ez azonban a Baloldaltól 
követeli meg a maga „godesbergi fordulatának” végrehajtását; nevezetesen, a Szövetségi 
Köztársaság államérdekét képező uniós és atlanti tagság feltétel nélküli elismerését. Ám 
ez nem kockázatmentes a számára, mivel a párt profilja gyengülne általa; jóllehet, egy 
ilyen fordulattal a kormányzóképesség lehetőségei is megteremtődnének. (Az SPD 1959. 
évi godesbergi fordulatát követően még hét évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy a párt – a 
háború után első ízben – nagykoalíciós kormányzati tényező legyen.49)

49 L. Daniel Friedrich Sturm: „So schnell welken die rot-roten Blütenträume”. WeltOnline, http://www.
welt.de/politik/deutschland/article4694511/So-schnell-welken-die-rot-roten-Bluetentraeume.html, 
2009. október 1.
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A kispártok feltörése

A pártpolitikai rendszer átalakulásának meghatározó sajátossága, hogy a parlamen-
ti választások valódi nyertesei immáron a középpártok nagyságrendje felé haladó 
kispártok, mindenekelőtt – a szavazatok 14,5 százalékának megszerzésével – az 

egyértelmű győztesnek tekinthető FDP. A liberálisoknak a 2005-höz képest 4,7 százalékkal 
sikerült növelniük szavazataik számát. Így több mint kétszer annyi szavazattal rendelkez-
nek, mint a CSU, amely Bajorországban parlamenti választáson ötven év óta a legrosszabb 
eredményt érte el (42,6%). Ezzel gyengébb támogatást tudhat magáénak, mint a 2008. évi 
tartományi választások – történelmileg legrosszabbnak tartott – 43,5 százalékos ered-
ménye volt. Helmuth Kohl idején a CSU és az FDP még lényegében azonos szinten állt, 
vagy az előbbi vezetett. A választások e tekintetben is megszakították a folytonosságot: 
a két párt között az erőviszonyok a liberálisok javára módosultak. A FDP-t ért kritikák 
középpontjában időről időre a párt világos politikai arculatának hiánya (Profilneurose) 
és állhatatlansága állt, aminek okát a liberálisok két ellentétes – hol a CDU-val, hol az 
SPD-vel létrehozott – koalícióival hozták kapcsolatba. A Guido Westerwelle vezette párt 
tizenegy évi ellenzékisége alatt sohasem adta fel az uniópártokkal alkotandó koalíció ter-
vét és az adócsökkentés célját, s ezt a választók most készek voltak megjutalmazni. A párt 
programját már nem lehet a piaci érdekeket követő adócsökkentés politikájára szűkíteni: a 
család- és az oktatáspolitika irányában is növekvő nyitottságról tanúskodik.

A Baloldalt a parlamenti választásokon megközelítőleg 5,2 millió ember választotta, 
egy millióval több, mint négy évvel korábban. Elért 11,9 százalékával (+ 2,7%) maga mögé 
utasította a Zöldeket, akik az ötödik helyen végeztek. Ők ugyan nem tudták megakadá-
lyozni a fekete–sárga többséget, és a harmadik legerősebb párttá sem sikerült válniuk, ám 
a szavazatok 10,7 százalékával történetük legjobb eredményét érték el.(2005: 8,7%).

Többségükben otthon maradtak azok, akik a 2005. évi választásokkal szemben most 
nem akartak az SPD-re szavazni. De a közvélemény-kutató intézetek szerint a megkérde-
zettek hatvanhét százaléka azon a véleményen volt, hogy a párt feladta szociáldemokrata 
elveit. A Baloldal választóinak többségét a gazdasági fejlődés vesztesei és a német állapo-
tokat igazságtalannak érző emberek alkották, míg a Zöldeké a környezetvédelem híveiből 
kerültek ki.50 Az FDP-nek éppen azokat a rétegeket sikerült megszólítania, akik elutasí-
tották a nagykoalíciót, illetve akik a gazdaság- és pénzügypolitika kiigazításában és a 
szociális piacgazdaságnak elsősorban a piaci elemeiben bíznak. Választói közül 1,1 millió 
2005-ben még a CDU-t, most a leendő berlini koalíció liberális szárnyát támogatta.

A jobbközép fordulattal a választók azt üzenték, hogy a pénzügyi és gazdasági válság 
közepette nem a kísérletezést és a nagykoalíciós kormányzással együtt járó bizonyta-
lanságot, hanem – a lehetőségekhez képest – inkább valami biztosat kívánnak. Merkel 
az adenaueri korszak választási kampányelemeit alkalmazta, legfőképp azt a módszert, 
amely a nehéz időkben a kísérletezés lehetőségét kizárja. A CDU/CSU-választók fele a 
kancellárasszonyban látta azt a személyt, aki Németországot kivezetheti a válságból, és 
egy mannheimi kutatócsoport vizsgálata szerint 1990 óta neki volt a legnagyobb tekin-
télye. A jobbközép győzelem ugyanakkor a föderális berendezkedésű Németországban 

50 L. Deckers: i. m.
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nem volt meglepő, hiszen a nyolcvankétmillió lakosú ország hat legfontosabb tartományá-
ban – Bajorországban, Baden-Württembergben, Hessenben, Észak-Rajna Vesztfáliában, 
Alsó-Szászországban és az új tartománynak számító Szászországban – a fekete–sárga 
koalíciók már hatalmon voltak, és bizonyították a szükséges kormányzási tudást.51

a Szociáldemokrácia vége?
Demokrácia balolDali néppárt nélkül?

A német történelem legrégebbi és egyik legnagyobb politikai ereje, a Szociáldemokrata 
Párt hatalmas jéghegyként olvad; újabb és újabb részek szakadnak le róla, s a 
közvélemény-kutató intézetek már jóval a 2009. évi választások előtt jelezték, 

hogy a párt választói bázisa tartósan harminc százalék alatt van. Míg az 1970-es években 
több mint egymillió, 2008-ban már csak ötszázezer tagja volt. A fogyást nem az Agenda 
2010 váltotta ki, ám tendenciáit mindenképpen gyorsította. 1990 és 2002 között – nem 
számítva a parlamenti választások éveit – évente tagjainak 2,9 százalékát veszítette el át-
lagban, ám a programcsomag elfogadása óta ez a szám 5,5, százalék. Az ifjabb generációk 
közül kevesen csatlakoznak hozzá, pedig az még 1990-ben is viszonylag a fiatalok pártja 
volt: a tagok 10,2 százaléka volt huszonkilenc év alatti, 24,6 százaléka hatvan év feletti, 
ám 2007-ben már 46,7 százalék tartozott a legidősebb, és csak 5,8 százalék a legfiatalabb 
korosztályhoz. A párt elöregedése a fiatal szociáldemokraták (Jusos) számán is lemérhető: 
1974-ben még háromszázezren, 2008-ban már csak ötvenezren voltak. Az 1980-as évek 
végéig az SPD képes volt még arra, hogy a parlamenti választásokon a szakszerveze-
tek szervezett munkásainak csaknem nyolcvan százalékát integrálja. 2005-ben ez csupán 
negyvenegy százalék volt. Az Agenda 2010 reformcsomag elfogadását követően az SPD 
és a szervezett munkásság, illetve a párt és a szakszervezetek közötti kapcsolatok jelen-
tősen meggyengültek.52

Ha a német választási eredményeket nemzetközi összefüggésekbe helyezzük, akkor 
az SDP 11,2 százalékos vesztesége nem elszigetelt és nem egyedülálló jelenség. A baloldal 
eredményei egész Európában negatív trendről tanúskodnak.53 A német parlamenti 
választások napján az osztrák szocialista párt a felső-ausztriai tartományi választásokon 
szavazatai 13,4 százalékát veszítette el. Az EP-választások legnagyobb vesztesei ugyancsak 
a szocialista pártok voltak: az új európai parlamentben a képviselők csupán egynegyede 
tartozik a szociáldemokrata frakcióhoz. Veszteségeik a nagy tagországokban drámai 
méreteket öltöttek. Az SPD 20,8 százalékával a Szövetségi Köztársaság megalapítása 
óta a legrosszabb eredményét érte el. Franciaországban Martine Aubrey szocialistái 
alig erősebbek (16,5%), mint a Zöldek (16,3%). Nagy-Britanniában a Munkáspárt 15,7 

51 Dési András: „Fekete, sárga. Németországban most az »istenek alkonya« megy”. Népszabadság, 
2009. október 3. 4. o.

52 „Mitgliederschwund der SPD. Das Siechen der Sozialbürgerlichen”. taz.de, http://www.taz.de/1/
politik/deutschland/artikel/1/das-siechen-der-sozialbuergerlichen/. Letöltés ideje: 2009. október 2.

53 L. Thomas Mayer: „Das moderne Europa verpasst. Wohin man schaut, geht es den Linken schlecht”. 
Der Standard.at, http://derstandard.at/fs/1254310298993/Sozialdemokraten-in-der-Krise-Das-
moderne-Europa-verpasst?sap=2&_pid=14266797, 2009. szeptember 30.
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százaléka már csak a harmadik helyre volt elég az euroszkeptikus konzervatívok (27,6%) 
és a Függetlenségi Párt (UKIP) mögött (16,5%). Csupán Olaszországban tudta a balközép 
szavazatait 2,8 százalékkal gyarapítani (26,1%).54

Joggal vetődhet fel a kérdés, hogy a szociáldemokraták meggyengülése csak a poli-
tikai inga szokásos kilengése, csupán periodical disease, Alain Touraine szavaival élve: 
malaise periodique, avagy ahogyan Ralf Dahrendorf fogalmaz, magának a „szociálde-
mokrata évszázadnak a vége” az OECD-államok világában. Dahrendorf 1983-ban arról 
írt, hogy a szociáldemokrácia legfontosabb céljait elérte, és a keresztény-konzervatív pár-
tok is arra kényszerültek, hogy lényegében az ő politikájukat folytassanak. A szerző úgy 
vélte, a század végére a szociáldemokrácia úgy szűnik meg, hogy mindenki szociálde-
mokratává válik, s ahogy a nagy néppártok közötti ideológiai különbségek csökkennek, a 
programok kicserélhetővé válnak. Touraine e tézishez kapcsolódva ugyancsak arra a kö-
vetkeztetésre jutott, hogy a növekedés, igazságosság, internacionalizmus, ráció és nemzet 
elemekből összeállt, s alapvetően az ipari társadalmat tükröző szociáldemokrata politi-
kamodell az elmúlt fél évszázadban az egész világon elterjedt és dominánssá vált, ám a 
globalizálódás korában elveszti érvényességét.55

Számos német elemző az 1998. évi parlamenti választásokat és a pártelnök Schröder 
leköszönését követően az SPD kimerülését diagnosztizálta, és azt hangsúlyozta, hogy a 
„szociáldemokrata évszázad végével” a hagyományos formájában – a politikai és kulturális 
hegemónia megszerzésének képességével rendelkező, reformista néppártként – az SPD-nek 
is vége.56 Latin-Amerika „petro-szocialistái” aligha játszanak szerepet a szociáldemokrá-
cia jövőjében: hatalmuk az olajból és nem az ideológiából származik. Dahrendorf a blairi 
modell sikerét tapasztalva sem adta fel tézisét. Arra utalt, hogy ha ma a szociáldemokrata 
pártok választásokat nyernek, akkor azt – ahogy az 1990-es években Európa-szerte – 
annak köszönhetik, hogy már teljesen más politikát folytatnak, mint amellyel valamikor 
szociáldemokrataként választásokat nyertek.57

Az új évszázad első évtizedének végén a pénzügyi és gazdasági válság következményei 
Németországban is a társadalompolitika és a belpolitikai stabilitás új napirendjeit állítják 
a középpontba, melyek – az új munkahelyek megteremtésétől a gazdasági konjunktúrá-
ig – valójában a „régiek” is, ám ezek megfogalmazásában a szociáldemokratáknak nem 
sikerült meggyőző alternatívát kidolgozniuk. Az SPD gyengülése valójában korábban kez-
dődött, mint a schröderi reformok, ám azok felgyorsították a folyamatot, és politikai teret 
teremtettek az új baloldali erők számára, akik balos értékekre hivatkozva Németország 
európai és atlanti helyét is megkérdőjelezik.

Az SPD neoliberális reformokkal próbálta modernizálni Németországot, és Európa 
első számú gazdasági hatalmának „exportvilágbajnokként” sikerült is megőriznie vezető 

54 Stefan Collignon: „Europas Sozialdemokratie in der Sackgasse?”. Frankfurter Gesellschaft/
Frankfurter Hefte, No. 7–8/8 . (2009). 9–10. o.

55 L. Wolfgang Thierse: „Kein Ende der Sozialdemokratie”. WeltOnline, http://www.welt.de/print-welt/
article396965/Kein_Ende_der_Sozialdemokratie.html, 2002. június 28.

56 Gregor Kritidis – Stefan Janson: „Die SPD – auch ein Nachruf. Mit dem Ende des »sozialdemokratischen 
Jahrhunderts«  ist auch das Ende de SPD in ihrer traditionellen Form gekommen”. SoPos, http://www.
sopos.org/aufsaetze/4076dd9ea1497/1.phtml. Letöltés ideje: 2009. október 2.

57 L. Christoph Schwennicke: „SPD-Apokalypse. Vorwärts in die Vergangenheit”. Spiegel Online, 
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/0,518,druck-563727,00,html, 2008. július 8.
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helyét. Ám a szociáldemokraták jelentős választói rétegek számára már nem voltak balol-
daliak többé. A helyzet a baloldali néppárt nélküli demokrácia dilemmáit veti fel.

Bármely néppárt gyengüléséről is van szó, nyilvánvalóan a demokrácia működőké-
pessége a kérdés. A múlt minden hosszú árnya ellenére, a német történelem hatvan éve 
bebizonyította a bonni, majd a berlini köztársaság demokráciájának szilárdságát. Ennek 
további próbája az is, ha a politikában a nagy néppártok kora véget ért, és a jövőben a 
többségalkotás bonyolultabb formáinak időszaka következik el.

Angela Merkel kacellár (CDU)

Horst Seehofer (CSU) Guido Westerwelle (FDP)
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