
Als de zweep knalt ... 
Wat er kan gebeuren als een land in opstand komt 

Honderd demonstranten ver
wachtte Andreas Ehrholdt op 26 
juli jongstleden. Op die dag had 
de langdurig werkloze uit Mag
deburg de eerste betoging ge
pland tegen de plannen van de 
regering. Uiteindelijk kwamen 
er zo' n 600 demonstranten op
dagen. Maar de geest was voor
goed uit de fles . Want Erholdt's 
noodkreet kreeg onverwacht 
snel navolging in andere Oost
Duitse steden als Leipzig, Des-
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De SP heeft de regering een hete herfst vol acties in het vooruitzicht 
gesteld. In Duitsland is die al begonnen. Wat begon als onschuldig 
ogende Montagsdemonstrationen in Oost-Duitse steden als 
Magdeburg, Dessau en Leipzig, is inmiddels uitgegroeid tot een 
massale volkswoede tegen het sociaal-economische beleid van de 
rood-groene regering van kanselier Schröder. De roep om zijn 
aftreden klinkt steeds luider onder de mensen. Maar waar staat de 
politiek, als de vlam écht in de pan slaat? Wie zijn de bondgenoten, 
w ie de vijanden? Een analyse van Tribune-redacteur Rob Janssen. 

sau en Berlijn en een week later 
waren er al tienduizenden beto
gers op de been. En het werd 
nog mooier voor Ehrholdt. Want 
ook in Ruhr-steden als Duisburg 
en Bochum begon men zich al 
snel te roeren. 

Directe aanleiding voor de Duit
se volkswoede is Hartz IV: de 
nieuwe werkloosheidswet. Vol
gens de wet, die de naam van 
geestelijk vader en Volkswagen
bobo Peter Hartz meekreeg, 
gaan met name langdurig werk
lozen een loodzware tijd tege-

moet. Na eenjaar werkloosheid 
zakt hun uitkering bijvoorbeeld 
naar het bijstandsniveau. Ook 
moeten werklozen binnenkort 
een nieuw, maar volstrekt onbe
grijpelijk pak uitkeringsformu
lieren (16 bladzijdes!) gaan in
vullen en moeten zaken als het 
inkomen van de partner, het ei
genvermogen (koopwoning), de 
auto en zelfs het spaargeld van 
de kinderen meegerekend wor
den. Hartz IV moet in januari 
ingaan en vormt onderdeel van 
Agenda 2010, het omstreden 
sociaal-economisch hervor-
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mingsplan dat het mes zet in de 
Duitse verzorgingsstaat. 

Op zich is het niet zo vreemd dat 
de sociaal-economische politiek 
van Rot-Grün (de coalitie van 
SPD en Bündnis 90/Die Grü
nen) in Oost-Duitsland de mees
te woede opwekt. Immers: in de 
nieuwe deelstaten schommelt 
de werkloosheid nog steeds 
rond de 20 procent en dus zal 
Hartz IV er in Sachsen, Bran
denburg, Mecklenburg-Vor
pommem, Sachsen-Anhalt en 
Thüringen het hardst inhakken. 



Maar dat is een wat al te simpele 
verklaring voor de strijdbaar
heid van de mensen in het Oos
ten. Want wat nu gaande is, is 
het gevolg van lang opgekropte 
teleurstelling, woede en frustra
tie. Het was voormalig kanselier 
Heirnut Kohl die de Oost-Duit
sers gouden bergen beloofde na 
de Duitse hereniging in 1990. 
Het liep anders. Er ging een or
kaan van saneringen, privatise
ringen en overnames door de 
nieuwe deelstaten en toen de 
rook was opgetrokken, hadden 
de West-Duitse bedrijven hun 
lag geslagen, maar was er voor 

de mensen zelf weinig te juichen 
in Oosten. De werkloosheid 
steeg binnen de kortste keren 
naar 20 procent, de economie 
bleef ver achter bij die in het 
Westen, jongeren trokken mas
saal weg etc. etc. De gouden ber
gen werden intussen door de 
multinationals in het Westen 
verdeeld. 

Het lijkt erop, dat de protesten in 
het Oosten nu ook de rest van het 
land hebben wakker geschud. 
Want nu is ook in het Westen de 
werkloosheid hoog. Daarboven
op komen de hete hangijzers van 
de 40-urige werkweek, de even
eens zwaar omstreden hervor
mingen in de zorg en een reeks 
andere plannen die globaal over
eenkomen met de koers van Bal
kenende II in Nederland. 

Interessant is nu de vraag: Hoe 
reageert de politiek in Duitsland, 
nu de vlam in de pan is gesla
gen? En zijn er nog andere be
langrijke krachten in het veld? 
Een rondje langs de relevante 
actoren. 

SPD 
Met kanselier Gerhard Schröder 
voorop zijn de sociaal-democra
ten de motor van de gewraakte 
hervormingen. 'Gerd' benoem
de Hartz N tot 'Chefsache' , 
waarmee hij zijn politieke lot 
aan de nieuwe werkloosheids
wet verbond. Daarbij wordt hij 
bijgestaan door twee uiterst 
ervaren politieke ijzervreters: 
fractievoorzitter Franz Müntefe
ring en minister van economi-

sche zaken Wolfgang Clement. 
Die twee heeft Schröder ook 
wel nodig, want het gaat niet 
goed met de SPD. Met bosjes 
tegelijk zeggen sociaal-demo
craten uit het hele land hun 
partij gedag, omdat ze zich niet 
meer kunnen vinden in het so
ciale gezicht van de SPD. Daar 
komt nog eens bij, dat een oude, 
maar nog steeds populaire, 
bekende van Schröder het strijd
toneel heeft betreden: Oskar 
Lafontaine. Het orakel uit Saar
land- ook wel het linkse gewe
ten van de SPD genoemd - nam 
een paar jaar geleden afscheid 
van de politiek na een vete met 
Schröder, maar overweegt nu 
een comeback. 'Es geht mit 
Schröder nicht mehr', aldus La
fontaine onlangs in Der Spiegel. 

Bündnis 90/Die 
Grünen 
De regeringspartners van 
Schröder drijven voornamelijk 
op de persoonlijke populariteit 
van minister van Buitenlandse 
Zaken Joschka Fischer, maar 
zijn inzake Hartz N en Agenda 

2010 nergens te bekennen. 
Groenen-partijchef Reinhard 
Bütikofer vindt de huidige pro
testen maar niks: 'Dat zijn ge
vaarlijke politieke manoeuvres 
van zwart en rood gelakte popu
listen en paniekzaaiers,' zei hij 
in de Tagesschau. 

CDU/CSU 
De christen-democraten stem
den in de Bundesrat (vergelijk
baar met de Nederlandse Eerste 
Kamer) in met Schröders her
vormingen, maar doen nu net 
alsof ze begaan zijn met het lot 
van de gedupeerden van Hartz 
N. Tot een keihard 'nein ' leidde 
dat evenwel ook weer niet. 
CDU/CSU houdt het voorals
nog bij weliswaar met 
veel stemvolume uitgesproken 
- randopmerkingen over de uit
voering van de hervormingen. 
De christen-democraten doen 
het goed in de landelijke peilin
gen, maar de tandem Angela 
Merkel/Edmund Stoiber wordt 
telkens afgeremd door interne 
aanvaringen met onder anderen 
de 'koning van Hessen' Roland 
Koch, die zichzelf om de haver-

Spanning • 26 augustus 2004 

klap opwerpt als de volgende 
bondskanselier. 

FDP 
Met kanonnen als Hans-Dietrich 
Genscher, Klaus Kinkel en Otto 
Graf-Lambsdorf bepaalden de 
liberalen vele jaren de Duitse 
politiek. In ruil voor steun aan 
diverse regeringen kreeg de 
electoraal minuscule FDP tel
kens voor Duitsland cruciale 
posten als Buitenlandse Zaken 
en Economische Zaken toebe
deeld. Die centrale rol is uitge
speeld, nu Rot/Grün zélf onom
wonden (neo)liberaal beleid uit
voert. Niet vreemd dus, dat de 
kersverse bondspresident en 
FDP'er Horst Köhler vierkant 
achter Agenda 2010 staat 

POS 
De socialistische PDS is de eni
ge partij die zich vierkant tegen 
Schröders hervormingen uit
spreekt. 'Wij hebben nooit 
gezegd, dat alles moet blijven 
zoals het is . Wij willen juist veel 
veranderen in de maatschappij, 
maar dan wel gebaseerd op 
sociale rechtvaardigheid,' aldus 
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PDS-voorzitter Lothar Bisky in 
Neues Deutschland. De partij 
ondersteunt de demonstraties 
met leuzen als 'Hartz IV- Das 
ist Armut per Gesetz' en heeft 
een alternatief gepresenteerd 
voor Agenda 2010: Agenda So
zial. Een zware klap kreeg de 
PDS bij de verkiezingen in 2002, 
toen geen zetel in de Bondsdag 
gehaald werd. In de oostelijke 
deelstaten - met name Branden
burg en Thüringen - bleef de 
partij echter populair en tijdens 
de Europese verkiezingen won
nen de socialisten terrein terug. 
Nu de Hartz IV-woede alsmaar 
groter wordt, stijgt ook de popu
lariteit van dePDS.Acht procent 
van de stemmen zou de PDS ha
len als er nu verkiezingen zou
den zijn. 

Die 
Wahlalternative 
Oftewel: 'Die neue Linke'. Een 
nog op te richten partij ter linker
zijde die bevolkt zou moeten 
worden door boze burgers, te
leurgestelde SPD' ers, opgestap
te Groenen en ook ex-leden van 
dePDS.Het vlak voor de zomer 
gestarte initiatief haalde veel pu
bliciteit en al snel werd de naam 
van Oskar Lafontaine genoemd. 
Het is echter moeilijk in te schat
ten of en wanneer de nieuwe par-
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tij de neuzen dezelfde kant op 
krijgt. Vooralsnog speelt een 
oude kwaal uit de Duitse ge
schiedenis de nieuwe beweging 
parten: links kan geen gemeen
schappelijke vuist maken. 

De pers 
Jarenlang kregen media als 
weekblad Der Spiegel en bou
levardkrant Bild er maar geen 
genoeg van om de regering 
Schröder neer te halen. Opmer
kelijk genoeg is nu de PDS in
eens de gebeten hond. 'Profi
teurs van paniek' en 'winnaars 
van zomerse chaos en populis
tische polemiek' luiden de kwa
lificaties. Of: 'Hartz IV is de 
laatste redding voor de post
communisten' (Der Spiegel). 
Actualiteitenprogramma's op 
tv-zenders als ARD en ZDF 
gooien het daarentegen over 
een andere boeg en belichten de 
concrete gevolgen van de her
vormingen voor de burgers. 

De vakbonden 
De chef van de DGB 
(Deutscher Gewerkschafts
bund) Michael Somroer wist 
niet hoe snel hij een artikel in 

. de Berliner Zeitung van 13 au
gustus moest ontkrachten, toen 
die krant berichtte dat hij had 
opgeroepen om mee te doen 

aan de demonstraties. Dat had 
Somroer naar eigen zeggen 
nóóit zo bedoeld. Daarmee is 
aangegeven, dat de DGB niet 
erg veel opheeft met de demon
straties. De DaB-districtsbe
stuurders moeten . zelf maar 
weten of ze tot demonstraties 
oproepen, meende Sommer, die 
niettemin ervoor waarschuwde, 
dat 'sommige partijen' in het 
oosten de zorgen en de angst 
onder de mensen misbruiken 
voor partijpolitieke doeleinden. 

De kerk 
Een bijzondere rol in het geheel 
speelt de kerk. Verschillende 
kerkelijke organisaties roepen 
op tot protest. Zo ook dominee 
Christian Führer uit Leipzig die 
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bijna dagelijks op radio en tv te 
kennen geeft dat het hier om 
niets minder dan de 'binnen
landse vrede' gaat. De rol van de 
kerk hierin is des te interessan
ter, omdat het verzet tegen het 
DDR-regime dat in 1989 uitein
delijk leidde tot de val van de 
muur ook door de kerken ge
steund en versterkt werd. Niet 
voor niets haastte zich Wolfgang 
Clement te zeggen, dat iedere 
parallel met 1989 'een beledi
ging' is voor de toenmalige 
demonstraties op maandag. 
Daarmee gooide bij ten eerste 
olie op het vuur van de demon
straties. Ten tweede gaf hij 
impliciet toe, dat er meer aan 
de band is dan alleen maar wat 
hysterie en paniek. • 




