
Kiss j. lászló

Hamburgtól Stuttgartig:
trendváltás a német tartományi választásokon

és annak következményei

 

T-2011/7MKI- tanulmányok



MKI-TANULMÁNYOK
A Magyar Külügyi Intézet időszaki kiadványa

Kiadó:
Magyar Külügyi Intézet

Felelős szerkesztő és tördelő:
Tevelyné Kulcsár Andrea

A kiadó elérhetősége:
H-1016 Budapest, Bérc utca 13-15.

Tel.: +36 1 279-5700
 Fax: +36 1 279-5701

E-mail: titkarsag@hiia.hu
www.kulugyiintezet.hu

www.hiia.hu

© Kiss J. László, 2011
© Magyar Külügyi Intézet, 2011

ISSN 2060-5013

         



            
Kiss J. László                                 Hamburgtól Stuttgartig

A BundesrAt mint A tArtományi kormányok vétóhAtAlmA

A német politikai rendszerben a parlamenti többség és az általa támogatott 
kormány hatalmát – az „ellensúlyok” szükségének megfelelően – számos in-
tézmény, többek között az alkotmánybíróság, a szövetségi elnök és nem utolsó 

sorban – a tartományi kormányok érdekeinek képviselőjeként – a Szövetségi Tanács 
(Bundesrat) korlátozza – feltéve, hogy a szövetségi parlamentben és a felsőházban egy-
mástól eltérő többségi viszonyok uralkodnak. A Bundesratban a szavazatok megoszlása 
az elvileg egyenjogú tartományok föderatív, illetve a polgárok egyenlő képviseletének 
demokratikus elve közötti kompromisszum kifejeződése. Ily módon a tartományok – az 
amerikai szenátus gyakorlatától eltérően – nem rendelkeznek azonos mennyiségű szava-
zattal a Szövetségi Tanácsban; ám arról sem beszélhetünk, hogy számuk arányos lenne a 
tartományok lakosságának lélekszámával.

A német egyesülést követően a választási törvényt úgy módosították, hogy a 
szavazatok számát megnövelték a nagyobb lakossággal rendelkező tartományok 
javára: minden szövetségi tartományt legalább három szavazat illet meg a tartományok 
parlamentjében, a Bundesratban, de ez a szám kétmillió lakos felett négyre, hatmillió 
felett ötre, több mint hétmillió esetén pedig hétre módosul. E változtatások ellenére az 
új szövetségi tartományok a Bundesrat hatvankilenc helyéből tizenkilencet mondhatnak 
magukénak, valamint Kelet-Berlin révén a négy berlini mandátum egyikét. Ilyen módon 
a Szövetségi Köztársaság legnépesebb tartományaiban – így a tizennyolcmilliós Észak-
Rajna–Vesztfáliában, a tizenkétmilliós Bajorországban, illetve a több mint tízmilliós 
Baden–Württembergben – tartott választások különösen nagy jelentőségűek, hiszen az ott 
megszerezhető mandátumok száma hat, míg az olyan, kisebb lélekszámú tartományokban, 
mint Hamburg, Saar-vidék vagy Bréma, csupán három.

A Bundesrat szerepe rendkívül fontos, mivel csak annak kifejezett jóváhagyásával 
fogadhatóak el az olyan törvények és törvényerejű rendelkezések, amelyek az alkotmányt 
megváltoztatják, vagy a központi kormány és a tartományok viszonyát (s ennek része-
ként a szövetségi törvények egy jelentős részét) érintik. Emellett a Szövetségi Tanács a 
tartományi érdekek védelmén kívül sikerrel gyakorolja az általános politikai közreműkö-
dési jogát is, amely az óvási és kezdeményezési jogtól a törvényhozási szükséghelyzetig 
terjed.1

A Bundesrat – paradox módon – a Szövetségi Köztársaság egységesítésének „transz-
missziós szíjaként” működik, mivel országos szinten a parlamenti többség cselekvési 
területét jelentősen korlátozhatja – míg azok mindig egy velük hasonló politikai irányt 
képviselő többség kialakítására törekszenek a Szövetségi Tanácsban is. Ennek következté-
ben a tartományokban zajló választások az országos politika jellegét ölthetik magukra, és 
gyakran a szövetségi kormány melletti vagy azzal szembeni „Bundesrat-választásokká” 

1 A Bundesrat által jóváhagyásra szoruló törvényeken (zustimmungsbedürftige Gesetze) kívül van-
nak olyanok is, amelyek esetében a Szövetségi Tanács csupán óvást emelhet, amelyet a Bundestag 
abszolút többséggel visszautasíthat (Einspruchsgesetz). Wolfgang Rudzio: Das politische System der 
Bundesrepublik Deutschland (5. kiadás). Opladen: UTB –Verlag Leske+Budrich, 2000. 319–320. o.
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válnak. Ily módon a tartományi koalíciók létrejötte országos eseménnyé válik, és gyakran 
a „bonni”, illetve a „berlini” minta szerint jöhetnek létre koalíciók a tartományokban is. 
Mindez persze korántsem jelenti azt, hogy a tartományi pártok minden esetben szigorúan 
az országos szintű politikához igazodnának. Ha olyan pártok alkotnak koalíciót a tarto-
mányokban, amelyek az országos politikában egymással szembeállnak, akkor a koalíciós 
megállapodásban a legtöbbször a „Bundesrat-záradék” lép érvénybe, amelynek értelmé-
ben egy tartomány csak a koalíciós felek konszenzusa alapján adhatja le szavazatát a 
Bundesratban, máskülönben tartózkodnia kell a szavazástól.

2011: válAsztási „szuperév”

Az év elején a Szövetségi Köztársaság belpolitikája iránt érdeklődők tisztán látták, 
hogy a német politikusoknak 2011-ben tartós választási kampányra kell beren-
dezkedniük, mivel hét tartományi választás is szerepelt a politikai napirenden. 

Sőt, a helyi szociáldemokrata–zöld kisebbségi kormány feltételei között az sem volt el-
képzelhetetlen, hogy Észak-Rajna–Vesztfáliában – különösen az alkotmánybíróságon 
kudarcot vallott költségvetés után – sor kerülhet a nyolcadik (egy előrehozott) tartományi 
választásra is. A választások igazi jelentősége azonban abban rejlik, hogy a jelenlegi, 
kereszténydemokrata–liberális („fekete–sárga”) kormánykoalíciót a tartományokban a ve-
reségek egész sora fenyegeti, ami oda vezethet, hogy a német felsőházban, a Bundesratban 
az ellenzék kerülhet többségbe. Ha ez bekövetkezik, akkor a koalíció számára országos 
szinten is csökken a politikai játéktér.

Az elemzők szerint a tartományi parlamentekben legalább annyira valószínűtlen az 
SPD, a Baloldal („Die Linke”) és a Zöldek által alkotott többség, mint az a forgatókönyv, 
hogy az unió (CDU/CSU) és a szabaddemokraták (FDP) visszanyerhetik tavaly elvesztett 
többségüket. Az előrejelzések szerint inkább arra kell felkészülni, hogy a „semleges” 
szavazatok száma növekszik. „Semlegesnek” számítanak azok a tartományok, amelye-
ket a politikai pártok átfogóan kormányozzák, tehát a két nagy párt – az uniópártok és 
a szociáldemokraták – alkot nagykoalíciót, vagy – Saar-vidékhez hasonlóan – az unió, a 
liberálisok és a Zöldek lépnek ún. Jamaika-koalícióra.

A Bundesratban 35 mandátum jelenti az abszolút többséget. Ám 2011 januárjában a 
CDU, a CSU, valamint az FDP által kormányzott tartományok összesen 34 mandátummal 
rendelkeztek, és a közvélemény-kutatások azt mutatták, hogy újabb fekete–sárga koalíció 
létrejöttével már nem lehet számolni. Ily módon a CDU és az FDP a 2013. évi parlamenti 
választásokig többség nélkül marad a tartományi kamarákban. Ez azonban korántsem 
jelent rendkívüli helyzetet, mivel a parlament a két házának eltérő többségi viszonya a 
Szövetségi Köztársaság „normális” politikai kultúrájához tartozik.
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A hét válAsztás közül Az első:
hAmBurgi tArtományi válAsztások

Hamburg, a gazdag kikötőváros régi szociáldemokrata hagyományokkal bír. Az 
elmúlt tíz évben az ottani városi parlamenti választások rendszeresen megle-
petéssel szolgáltak, melynek oka, hogy a pártpolitikai preferenciájukat gyorsan 

változtató protesztválasztók száma választásról választásra növekszik. Ez a körülmény 
szolgált annak magyarázatul, hogy 2001-ben a jobboldali populista Ronald Barnabas 
Schill a szavazatok 20 százalékát szerezte meg, és 2008-ban – a Szövetségi Köztársaság 
történetében először – a CDU és a Zöldek alakítottak kormánykoalíciót.

A 2011. februári választások alkalmával sem maradt el a meglepetés. Az Olaf Scholz 
vezette szociáldemokraták a szavazatok 48,3 százalékával megszerezték az abszolút több-
séget, jóllehet egy ötpárti parlament és az abszolút többség normális körülmények között 
kizárják egymást. A két nagy párt, az SPD (48,3%) és a CDU (21,9%) közötti különbség 
hatalmas, a CDU pedig ezzel a városállam második világháború utáni történelmében a 
legrosszabb eredményét érte el. A Zöldek csak kevéssel kaptak többet (a szavazatok 11,2 
százalékát), mint a megelőző, 2008. évi választásokon. A szabaddemokratákra (FDP) és 
a Baloldalra (Die Linke) leadott voksok száma csak kevéssel haladta meg a parlamenti 
bejutáshoz szükséges küszöbértéket.

A Szociáldemokrata Párt (SPD) húzta a legnagyobb hasznot abból, hogy a városi 
parlament feloszlatta magát. Amikor Ole von Beust polgármester személyes okokból le-
mondott, a fekete–zöld koalíció sorsa is megpecsételődött, mivel a politikus a koalíció 
legfontosabb integrációs figurája volt. A 2008. évi választásokon a hamburgiak sokkal 
inkább a kereszténydemokrata polgármester személyét, s nem magát a pártot, a CDU-t 
választották. Így csaknem biztos volt, hogy bármilyen párthoz tartozik is majd von Beust 
utódja, nem lesz képes megismételni az ő sikerét. Az inga megfordulása egyértelmű volt, 
és a változást követelő politikai klíma tíz év után újra a szociáldemokratákat juttatta a 
hatalomba. Olaf Scholz jó érzékkel képes volt a politikai középen elhelyezkedő SPD-t 
középpontba, saját személyét pedig a város problémáinak megoldójaként előtérbe állítani, 
míg Beust utódja, Christoph Ahlhaus erre a célra nem bizonyult megfelelő választásnak.

A szociáldemokraták nagyarányú győzelme ellenére nem állítható, hogy a tartományi 
választások „szuperévében” az SPD egy sikerszéria kezdetén áll. A hamburgi viszonyok 
sajátosak és nem hasonlíthatóak össze a másik hat tartományi választás feltételeivel. 
Ennek következtében a CDU veresége is jelentős mértékben a helyi körülményekkel ma-
gyarázható, és a tanulságok sem terjeszthetőek ki országos szintre. Nem mindenütt lehet 
az SPD egy meghiúsult koalíció örököse, nem mindenütt rendelkezik az FDP a választók 
számára olyan vonzó személyiségekkel, akikkel könnyen elérheti az ötszázalékos bejutási 
küszöböt. Nem mindenütt áll elő olyan helyzet, hogy a CDU híján van egy meggyőző, 
kompetens jelöltnek. Nem minden tartományban állunk olyan helyzettel szemben, hogy a 
Zöldek kormánypártként vehetnek részt a választási kampányban.
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tArtományi válAsztások szász-AnhAltBAn

A március 20-i, Szász-Anhaltban tartott választások a CDU és az SPD 
nagykoalíciójának a folytatását erősítették meg, ám az eredmények a változások 
tendenciáit is jelezték. Közel négy százalékos vesztességgel ugyan, de a szavazatok 

32,5 százalékával ezúttal is a CDU bizonyult a legerősebb pártnak (2006: 36,2%), ám 
második helyen a Baloldal (Die Linke) végzett, a szavazatok 23,7 százalékával (2006: 
24,1%). A szociáldemokraták csak 21,5 százalékot (2006: 21,4) szereztek, s ezzel – a 
korábbi tartományi választással lényegében azonos eredménnyel – a harmadik helyen 
végeztek. Ez a sorrendiség egyidejűleg a lehetséges koalíció sorsát is eldöntötte. A két 
baloldali párt aritmetikailag többséget szerzett ugyan, ám a szociáldemokraták vezetője, 
Jens Bullerjahn már a választások előtt kijelentette, hogy pártja elutasítja a baloldali pártok 
koalícióját, amennyiben az SPD bizonyul a juniorpartnernek, és –ennek megfelelően – a 
„Die Linke” soraiból kerülne ki a tartományi miniszterelnök személye. A választások 
jól mutatták, hogy a japán nukleáris katasztrófa hatásából a Zöldek tudtak a leginkább 
profitálni: megkétszerezték megszerzett a korábbi választási szavazataik számát, így 
ezúttal 7,1 százalékot (2006: 3,6%) mondhatnak magukénak. A 2006. évi választásokon 
szerzett 6,7 százalékkal szemben az FDP most csak 3,8 százalékot ért el, ami nem volt 
elegendő a tartományi parlamentbe való bejutáshoz. E tartományi választások pozitív 
hozadéka, hogy a szélsőjobboldali NPD (a szavazatok 4,6 százalékával) nem került be a 
magdeburgi landtagba, míg Szász-Anhalttól mind délre, Szászországban, a drezdai, mind 
északra, Mecklenburg–Elő-Pomerániában, a schwerini landtagban jelen van.

rAjnA-vidék–pfAlz és BAden-WürttemBerg:
változások A folytonosságBAn és trendforduló

A március 27-én Rajna–Pfalzban és Baden-Württembergben megrendezett 
tartományi választások jelentősége minden előzőnél összehasonlíthatatlanul 
nagyobb volt, mivel a két tartományban a Bundesrat tíz (Rajna–Pfalz: 4, Baden-

Württemberg: 6) mandátumának sorsa forgott kockán.
A rajna–pfalzi tartományi választásokon a tizenhat éve kormányzó Szociáldemokrata 

Párt a szavazatok 35,7 százalékával úgy nyert, hogy szavazóbázisának mintegy 10 
százalékos csökkenését kellett elkönyvelnie (2006: 45,6%), és ez a vereséggel felérő 
győzelem a kormányzópárt abszolút többségének is véget vetett. A választások igazi 
győztesei a Zöldek voltak, akik a 2006. évi eredményüket (4,6%) megháromszorozták 
(15,4%). 10,8 százalékos szavazatnyereségük egyrészt azt jelezte, hogy az SPD-t elhagyó 
váltóválasztók haszonélvezői lettek, másrészt azt, hogy a Zöldek a néppárttá válás útján 
vannak. A választások nagy vesztese az FDP, amely (az 1979–1983-as időszakot kivéve) 
mindig a tartományi parlament pártja volt, ám idén azzal, hogy a szavazatoknak csupán 
4,2 százalékát tudta megszerezni (2006: 8,0%), nem sikerült elérnie a bejutási küszöböt. 
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A tartományból származó Rainer Brüderle szövetségi gazdasági miniszter a liberálisok 
lesújtó eredményét külső tényezőkkel, mindenekelőtt a japán atomkatasztrófával és a 
líbiai válsággal magyarázta. A CDU a szavazatok 35,2 százalékával (2006: 32,8%) csupán 
0,5 százalékkal maradt le a szociáldemokratáktól. Az eredmények alapján – Rajna–
Pfalz történetében először – szociáldemokrata–zöld koalíció jön létre, és a hárompárti 
parlamentben a CDU lesz az egyetlen ellenzéki párt.

Baden-Württemberg gazdasági súlya és tizenegymilliós népessége következtében is 
a tartományi választások kiemelt helyszíne volt. A konzervatív erők ötvennyolc éve tartó 
hatalmi pozíciója és a dél-német tartomány politikai súlya nyilvánvalóvá tette, hogy a 
CDU és az FDP győzelme vagy veresége e pártok országos erőviszonyaira – és ezzel a 
kormánykoalíció egészének a helyzetére – is hatással van. A választások abban a tekin-
tetben is különlegesek voltak, hogy mind a választási kampányt, mind az eredményeket a 
szokásosnál nagyobb mértékben befolyásolták az ország határain kívüli események.

A fukushimai japán erőmű katasztrófája nem csupán szenzibilizálta a német közvéle-
ményt, hanem egyértelműen a Zöldeknek nyújtott kedvező politikai hátszelet, erősítette 
kompetenciájukat, míg a szövetségi kormányt azonnali lépésekre és nukleáris politiká-
jának újragondolására késztette. A német atomerőművek biztonságát tekintve valójában 
nem alakult ki új helyzet, azonban egy Németországhoz hasonló, magas technológiai 
szinten álló országban bekövetkezett katasztrófa megváltoztatta a nukleáris biztonság tár-
sadalmi értékelését. A katasztrófa nyomán megváltoztak azok a társadalmi kritériumok, 
amelyeket egy „biztonságos atomerőmű” fogalmával kell összekapcsolni.

A cezúra abban állt, hogy Japánban az elképzelhetetlen történt meg: a kockázat sta-
tisztikailag minimális értékéből elfogadhatatlan valóság vált, s a kialakult helyzet már 
önmagában is a környezetvédők pozícióját erősítette. Norbert Röttgen környezetvédelmi 
miniszter az atomerőművek lejárati határidejének korábban elhatározott meghosszabbítá-
sával szemben, annak lerövidítése mellett foglalt állást. A szövetségi kormány a parlament 
hozzájárulása nélkül, azonnali lépésként elhatározta a hét legrégebbi atomerőmű működé-
sének háromhavi felfüggesztését és a reaktorok felülvizsgálatát. Az egyik atomerőműnek 
a hálózatról történő lekapcsolásáról azonnali döntés is született. Az atomenergia-terme-
lésből való kiszállást „téves útként” megbélyegző FDP is a moratórium mellett foglalt 
állást. A Merkel-kormánynak a tizenhét atomerőmű lejárati idejének meghosszabbítá-
sáról szóló, 2010-ben meghirdetett energiakoncepciója máról holnapra a múlté lett. Az 
atomenergiából való kiszállást már nem csupán a Zöldek követelték, hanem „mértékkel” 
Angela Merkel is; jóllehet, arra a kérdésre nem adott meggyőző választ a kancellár, hogy 
miként lehet lemondani az elektromos áram huszonhárom százalékát biztosító atomener-
giáról, s vajon megfizethető marad-e az áram ára.2

A kialakult helyzetben a viták nem annyira a döntés jogszerűségéről folytak, mint 
inkább azoknak az ellenzéki bírálatoknak nyújtottak alapot, amelyek megkérdőjelezték 
a kormány atommoratóriumának az őszinteségét, és azt hangsúlyozták, hogy valójában 
nincs is igazi fordulat a nukleáris politikában, inkább csak választástaktikai manőverről 
van szó. Winfried Kretschmann, a Zöldek vezetője azt is kétségbe vonta, hogy a nukle-
áris erőművek lejárati idejének meghosszabbítására vonatkozó döntés visszavonása és a 

2 Man muss es nur wollen”. Zeitonline, http://www.zeit.de/2011/13/Energiewende-
Atomausstieg?page=all&print=true, 2011. március 25.
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legrégebbi reaktorok lekapcsolása egyáltalában moratóriumnak nevezhető-e. A választá-
sokat megelőző napokban a közvélemény-kutató intézetek azt jelezték, hogy a kormány 
energiapolitikai fordulata mindenekelőtt az opportunizmus jele, és a választókat inkább 
elriasztja a kancellárasszony személyétől és pártjától,3 semmint közelítené őket.

Nem véletlen, hogy Baden-Württembergben a nukleáris erőművek biztonságának kér-
dése több okból is a választásokat megelőző kampányok központi kérdésévé vált. Az egyik 
nyilvánvalóan azzal függött össze, hogy a CDU „mintatartományában” súlyos strukturá-
lis problémák nincsenek, országosan itt a legmagasabbak a jövedelmek és a legkisebb a 
munkanélküliség, itt jelentik be a legtöbb találmányt, itt található a legtöbb elitegyetem, 
és a gazdasági növekedés is ebben a tartományban a legmagasabb – következésképp a 
környezetvédelmi kérdések nagy mozgósító erővel rendelkeznek. 2010-ben ezt jelezték a 
stuttgarti pályaudvar átalakítása („Stuttgart 21”) körül kirobbant viták, illetve az azokat 
követő tömegtüntetések.

A tartományi választások előtt a környezeti kérdések igazi megatémává történő fel-
értékelődése mögött a japán atomkatasztrófa és nem kevésbé magának a tartományi 
miniszterelnöknek, a 2010 februárjában az EU energetikai biztosává előlépett Günther 
Oettingert felváltó Stefan Mappusnak a személye állt. A választási kampányban a Zöldek 
és az SPD számára a kereszténydemokrata miniszterelnök személye – nem minden alap 
nélkül – a bírálatok fő céltáblájává vált. Mappus nyíltan vállalta a stuttgarti pályaudvar 
átépítését célul tűző „Stuttgart 21” projekt támogatását, és nem volt véletlen, hogy az épít-
kezések elleni, 2010. szeptember 30-i tüntetésen a rendőrséggel történt összecsapásokért 
a tartományi kormányt és személyesen a miniszterelnököt tették felelőssé.

2010-ben Mappus az energiakérdésben is figyelemre méltó nyilatkozatot tett. Arról 
beszélt, hogy a szén- és gázenergiáról történő lemondás fontosabb, mint az atomenergiá-
ból való kiszállás. Ezzel egyidejűleg a nukleáris erőművek lejárati idejének tizenöt éves 
vagy még annál is hosszabb kitolását követelte. Még ugyanebben az évben Mappus a 
szövetségi környezetvédelmi miniszterrel, Norbert Röttgennel is vitába keveredett. Míg 
Röttgen a régebbi atomerőművek futamidejének restriktívebb meghosszabbítása mellett 
tört lándzsát, Mappus az atomenergia melletti kurzus legfőbb szószólója volt; sőt, magá-
nak a környezetvédelmi miniszternek a lemondását is követelte. A japán atomkatasztrófa 
hatására a tartományi választások előtt Mappus megváltoztatta véleményét, de ennek hi-
telessége a választók egy része számára nem volt meggyőző.

Ennek jelentősége annál nagyobb volt, minél inkább átírta a fukushimai atomerőmű 
katasztrófája a baden-württembergi választások forgatókönyvét. Már a választások előtt 
nyilvánvaló volt, hogy a „Japán-faktor” döntő szerepet játszik, és ennek a Zöldek lesznek 
a legnagyobb haszonélvezői. A közvélemény-kutatások alapján a CDU-ra adott szavaza-
tok száma a fukushimai katasztrófa előtt még jóval 40 százalék felett volt. Az eredmények 
és a magasnak tekinthető, 66 százalékos választási részvétel azt igazolta, hogy a tartomá-
nyi választások az atomenergia elleni „népszavazássá” váltak, és a választók a tartományi 
miniszterelnöknek az energiapolitikában megtett, cikcakkos irányvonalát büntették.

3 „Stammwähler nehmen Union Kurswechsel übel”. Zeitonline, http://www.zeit.de/politik/deutsch-
land/2011-03/umfrage-koalition-merkel-moratorium, 2011. március 23.
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A választások történelmi fordulathoz vezettek: egy sikeres és alapvetően konzervatív 
tartományban, a történelem folyamán először, a zöld párt soraiból kerül ki a tartomány 
miniszterelnöke, és a CDU ötvennyolc év után elvesztette kormányhatalmát, így 1953 óta 
először ellenzékbe kell vonulnia.

A CDU a mintegy 5,2 százalékos vesztesége ellenére, a szavazatok 39 százalékával 
(2006: 44,2%) még mindig a legerősebb párt, azonban nem kérdéses, hogy vereségével a 
párt „törzstartományában” a konzervatív identitás is veszélybe került. A Zöldek az elért 
24,2 százalékkal több mint kétszeresére növelték szavazataik számát (2006: 11,7%). A szoci-
áldemokraták 23,1 százalékukkal (2006: 25,2%) csak a harmadik legerősebb párt lehettek. 
Mindez azt jelenti, hogy Winfried Kretschmann személyében Németország és a világ 
történelmében először a zöldek adhatnak egy miniszterelnököt. A szociáldemokraták 
csak juniorpartnerek lehetnek a megalakítandó koalícióban. Kretschmann személye nem 
a konfrontatív, fundamentalista környezetvédők világával, hanem „realistaként” azokkal 
a katolikus értékkonzervatív politikusokkal kapcsolódik össze, akik számára a természet 
fontosabb, mint a társadalompolitikai kísérletek.4 Ám az óvatosságnak is meglehet az 
alapja, mivel a baden-württembergi Zöldeknek erős baloldali szárnya is van.

A CDU vereségének okát azonban számosan nem csupán az energiapolitikában és a 
stuttgarti pályaudvar átépítése körüli vitákban, hanem azokban a kérdésekben is felfedez-
ni vélik, amelyekben a tartományoknak a legnagyobb illetékességük van. Ide tartozik az 
oktatáspolitika. A választási kampányban az ellenzéki pártok arra utaltak, hogy egyetlen 
német tartományban sem olyan szoros az összefüggés az iskolai végzettség és a társa-
dalmi származás között, mint éppen Baden-Württembergben. Ezért az ellenzéki pártok 
a tizedik osztályig az egységes oktatást, míg az unió és az FDP a háromosztatú iskola-
rendszer fenntartását követelik. A kormánypártokkal szemben az SPD és a Zöldek – a 
nagyobb igazságosság jegyében – az egyetemi tandíjak eltörlését hirdették meg.

A választási kampányban kiderült, hogy az atomenergiából való kiszállásban minden 
párt egyetértett, ám az időpontban jelentősen különböztek az álláspontok. A Baloldal (Die 
Linke) már 2015-ben, a Zöldek 2017-ben kapcsolnák le az utolsó atomerőművet. Az unió 
e javaslatokat megalapozatlannak tartotta, és felrótta a Zöldeknek, hogy akadályozzák a 
megújítható energiák rendszerének kiépítését. A Zöldek a gazdaság ökológiai átépítésé-
nek programjáról beszéltek, melynek értelmében a tartománynak a megújítható energiák 
területén kell éllovassá válnia, ám ez a „régi” iparágak kritikus felülvizsgálatát vonná 
maga után. Itt elsősorban az autóiparról van szó, amely Baden-Württembergben a legtöbb 
munkahelyet biztosítja. A polgári pártok ezt elutasítják, és azt hangsúlyozzák, hogy az 
ökopárt Németország kulcságazatát tenné kockára.5

4 Rüdiger Soldt: „Winfried Kretschmann. Bedächtiger Oberrealo”. Faz.Net, http://www.faz.net/s/
Rub140FE71795B040E9A425EA8F1DB744F2/Doc~E039CD6608E374115AF922CB51E0A1CF6~
ATpl~Ecommon~Scontent.html, 2011. március 28.

5 „Nicht nur Bahnhof”. Zeitonline, http://www.zeit.de/politik/deutschland/2011-03/baden-
wuerttemberg-wahlkampf-themen, 2011. március 26.
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következtetések

A 2011-ben eddig megrendezett négy tartományi választás számos trendértékű kö-
vetkeztetés levonását teszi lehetővé:
 – A kormánykoalíció szempontjából mindenekelőtt az FDP meggyen-

gülése és a CDU baden-württembergi térvesztése mutatja, hogy a 2010. évi 
észak-rajnai–vesztfáliai választások óta a német kormánykoalíciónak nem sikerült 
megakadályoznia választói potenciáljának erózióját. E folyamatban – Hamburgban 
és Szász-Anhaltban nem, ám Rajna–Pfalzban igen, és Baden-Württembergben 
még inkább – meghatározó szerepet játszottak a tartománypolitikán túlnyúló ké-
rések, mindenekelőtt a japán atomkatasztrófa. A kormánypártok a Bundesratban 
kisebbségbe kerültek, és ez a kormánykoalíció számára a politikai játékterük kor-
látozódását és növekvő konszenzuskényszert jelent. A választások rávilágítottak az 
FDP egzisztenciális és a CDU identitásválságára, amelyek mind a két pártban a poli-
tikai irány kiigazításáról szóló vitákat fogják erősíteni, és személyi konzekvenciákat 
is eredményezhetnek. A polgári pártok kudarca azonban nem vezet új, előrehozott 
parlamenti választásokhoz. Merkel nem Schröder. Ennek a választási fordulónak 
a kudarcában a CDU számára a párt megújulásának az esélyei is benne rejlenek – 
olyan politikusokkal, mint Norbert Röttgen, Thomas de Maiziére, Ursula von der 
Leyen és a Rajna–Pfalzban olyan sikeresen szereplő Julia Klöckner.

– A most született eredmények azt bizonyították, hogy az SPD-nek a parlamenti vá-
lasztások óta nem sikerült megállítania azt a trendet, amely néppárti jellegének 
elvesztéséhez vezethet. Az SPD a 2011. évi négy tartományi választás után két tarto-
mányban csak a harmadik legerősebb párt, és hozzá kell szoknia ahhoz, hogy junior 
partnerként a tartományi kormányokban csak a „második hegedűs” szerepét töltheti 
be. A választóknak az SPD-től a Zöldek irányába történő elvándorlása igazolja ezt 
a tendenciát.

–  Az egykori „pártellenes pártból” lett Zöldek (Bündnis 90/Die Grünen) fennállásuk 
óta a legnagyobb győzelmet érték el. Egyúttal először történik meg a Szövetségi 
Köztársaság történetében, hogy egy tartományt a Zöldekhez tartozó miniszterelnök 
irányít. A párt szereplése történelmi cezúraként azt igazolja, hogy a polgári nép-
párttá válás útján vannak, és ilyen módon a mainstream politika részesei. Ez azt is 
jelenti, hogy lehetséges koalíciós pártként a CDU számára is megnövekedett az érté-
kük, s a közeledéshez a konzervatív párt energiapolitikai fordulata is kedvező alapot 
nyújthat. Ennek jelentősége azért fontos, mert a baden-württembergi Zöldeknek 
erőteljes polgári bázisuk van.

– A baden-württembergi választások arra figyelmeztetnek, hogy a Szövetségi 
Köztársaság legsikeresebb tartományában a kitűnő makroökonómiai adatokat felül-
írhatják a környezetvédelmi kérdések; a választói hangulat változásából a Zöldek 
profitálhattak. Ez egyúttal azonban azt a kérdést is felveti, hogy strukturálisan 
mennyire megalapozott lehet egy, a Zöldek által vezetett tartományi kormány. 
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A párt győzelme révén számos olyan politikus kerül a tartományi adminisztráció 
és parlament intézményeibe, akiknek hangsúlyozott környezetpolitikai preferenciái 
vannak, amelyek ütközhetnek a gazdasági körök érdekeivel. A Zöldek és a szociál-
demokraták sikere ezért nagy kihívás magukkal a győztesekkel szemben is, hiszen 
azt kell bebizonyítaniuk, hogy képesek a tartomány vezető gazdasági szerepét a 
jövőben is megőrizni, s a kormányváltás nem jelent hátrányt Baden-Württemberg 
versenyképességének.

–   Az elkövetkező időben az energiapolitika kérdése dominálja a Szövetségi Köztársaság 
politikai napirendjét. Ma már minden párt egyetért az atomenergiából való kiszál-
lás politikájával. A pártok közötti vita a „kiszállás” időpontjára vonatkozik, s vele 
együtt arra, hogy miként lehet a megújítható, alternatív technológiák kifejlesztését 
felgyorsítani anélkül, hogy az átállás a fogyasztók számára elfogadhatatlan teherté-
telt jelentene.
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