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Osäker framtid för tyska gröna:

Y\ckeln ligger iÖst,'.• f. '., •••.•• ,. ~ > •. __ ... '.". _.) ~

Nyckeln till den Tysklands politiska framtid ligger ide nya förbundsländerna, de som tidigare
låg på andra sidan muren. Där tycks de Grönas tillväxt inte lil<asjälvklar.

(Unionspoliliker. allt.'d dc fdn
CDU (Kh sy:;lnpartict CSU. dri
vncn k;ullpanj mr all socialdcmo
kralerna ska J"Orls;iltaallnegi igera
J>DSsom l1IiijJig mrh;lIldlingsparl
ner. Det iirr:ilt sjHlvklart, eflersom
SPD ol:h PDS ; <I ~oll som samt

liga kommuner. Oel1i S;'IgOll som
samlliga liinder lillsammans vorc
ett otroli!!1 slabilt maktblock som
kunde sdn!!a Ule Unionen för ,'Ira

tai J"ramilt f~;ln dc nya l:indernaoch
lHirmed föriindra hela det tyska po
litiska landskapet.)

in i stora koalilioner, d:ir opposi
lioncn I:imnas till enbart PDS och

dc GrÖna. Della bl ir specie! il svårt,
dii J>DS anslrängt sig I1IYl:ket j sin
rcfonni ver all frams(;l som ell mi 1

jömedvctet :tlternativ. förutom alt
l1Ian p~'\sl;'lrsig vara ell nytt demo
kratiskt reformerat socialistiskt ;d
ternativ.

De allra senasIe nyhelerna J"dlnko
alilionsfÖrhamlliJI!larna iSachscll

A nhalllytlcrdock i,;'1 at ISPD Över
v;i!~n ;:[1hillb CIIJ11il1oriIClsre!~cr
ing' med dc GrÖna. Dc miistc di;
reagera med indirekt stötl av det
framgiinl;srika PDS som fick 20
procent. J>DS kan mila tlcrn, l1Ie/1
baraom tic g,lrihop med CDU som
förlorade Över 3 procent och föll
ti 1134,4. Trots delliggerde 0.4 pro
eent före SI'D SOI1lfick 34 procent.

,

För de Gröna i Sachscn-Anhalt
vore uelta en chans alt visa si!.:och

mt.:u ell g.Oltat bett.: kan~\:.e l\1~bili-.,
scr~l nå.:.~r(t lP.' dc 46 pi-c';..'Cnl HV i'·J~ .

v;llwrJliI SOIll inle JeJ log i sönl];:
gcns v;lI ..

Valdcllagandet an!'-.csson} ex t f t.: IIH
.<> • -'-'--.--··'_._1_'_'_.-

.',,-

gm1cn.

Paradoxcn blir då, att många av dc
människor som varit med j NCllcs

Forum (dcn demokratiska opposi
tionen i före detta DDR) och käm
pat mot SED, nu röstarp[\ SED-arv
tagarna PDS .. i ställel för I3undnis
90. cftcrsom dc mcnar all bara PDS
iiI' starkt nog att ta tillvara pil före
detta östtysklands inlressen, genle
mot politiker-proffsen i Bonn.- --

de tyska myndighetcrna vet var
partiförmögenheten finns, så kan
PDS ialla fall spåra cn ellcr annan
mark till sina snygga valaffischer
och till sina många valcvcncmang.

Till en del kan dc Grönas organisa
toriska svårigheter fÖrklara det bris~
tandc stödet för dcm i Sachsen
Anhalt. I en jämförelse med PDS
har de inte en så profcssionell or
ganisation. inte sådana resurser och
h~~.·;nl." h.~II""I~I,,'rL--~11~Ic,rkn riJI.<.;:iq

Euforin efter framgångar
na i Europavalet för de
Gröna förbyttcs i besvikcn
förundran vid söndagens

lantagsval i Sachsen-An- .
halt, i före detta DDR. De
Gröna-Bundnis 90 förlo

rade 0,2 procent från 5,3
proccnt till 5,1 proccnt,
yi!ket dock intc inIlcbiir

någon mandatförlust. I
värsta fall kan nu en ny
strid slita söndcr det nyss

så enade Gröna partiet, ~~'..••'•.•.

U) iJ

denna gång mellan Bund- ~I
nis 90 och dc västtyska ffi 1t
Gröna. ~ M

0
U)

Niir de Gröna åkte ut ur Bundestag ~
J 990. klarade sig en del av partiet 7
trots allt kvar i Bonn lack vare vaI- .8
förbundel med de medbor!~arrätts- ~
organisationer som stod för mot
stfndet mot DDR:s kommunistis
ka SED-regim. Redan 1990 vardet
ctt väld iat bråk där "besserwissi"

alltså deÖversi~taraktiga "besser- ett stort handikapp. Varken de el
visse r-typerna" från väst skulle ler de Gröna har någon färdig par
samarbeta med dc övertygade bas- tiorganisation. Det saknas inte b~u'a
demokraterna från öst, som till ex- pengar, utan kontor. samlingsstäl
empcl inte alls villc att de promi- len, en parti vardaglig struktur för
nenta medlemmama från västskul- alt kunna bedri va ett långsiktigt
le f,l någon särbehandling. Valre- arbete. Bundnis 90 har ju inte tagit
su][atct V.3rförde vi!sttyska gröna ... övergan,1Iari~ed~marfrån något av

. en skarp liilr:ittavisning och Eim- dc partier som funnits i DDR, till
nade efter sig stark spänning i val- skillnad, från alla de andra partier
förbundet. na. Inteminst till skillnad från FDP

som iirvde 100.000 medlemmar
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