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Kris för Tysklands liberaler
i

Sachsen-Anhalts
landtagswahl
söndags
var en katastrof för Tysklands liberala
parti, FOP. Oe förlorade 10 av de 13 procent de lyckats skaffa sig 1990 i staden
Hane. Därmed förlorar de sin representation i Sachsen-Anhalt.
Det jämna resultatet
mellan
socialdemokraterna
och
kristdemokraterna
talar för en stor koalition med FOP och kristdemokraterna.
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Krisen i FDP har fördjupats under utrikesminister Klaus Kinkels ledning. Den förlorade representationen
i Niedersachsen
som inledde detta supervalår följdes aven
förödmjukande förlust i EU-valet och katastrofresultat i nästan alla kommuna]v~11.
Partiet skakas nu i sina grundva!ar.
L:iget jr s~;.,~;kiit:'!!";·!I;.!t då FUF \i;;2er
nära femprocentspärn>n j opinionsmätningarna inför Bundestagvalet. Det gör partiet
även i de flest.> kommuner, ~om också har
femprocentspärrar. Liberalerna riskerar att
förlora mer än hälftf"n ~IV "in totala politiska
representation i Tyskiand i ar.
Dessutom beiinrwr sig FDP:s partikassa
i kris. V id återförer.;ngen 1990 fick part\et
nära 100 000 nya medlemmar när de fön a
DDR-"liberalema"
tillkom. De nya medlemmarna OCll kolleg(''fna hade kanske inte
så mycket verkligt liberala åsikter, men de
bidrog märkbart till partikassan. FOP var
alltså relativt rikt vid valet 1990. Nu riar
man förlorat t''';1 crcdjt~clelar Tv' dessa medlemm1J".
(och partikassJn har krympt. Den
fortsatta ITd!1~·knir.genav medlemsantalet
väst har yttcrii~"re försvagat partiet.
Tidigare år Jc. FDP riskerat att åka ut
ur BunJestag har :iidd'ltngen varit det
tyska va)systemet iTH'ct sina två rÖster
Många som röstat p~l hi~.:Jemoiu:Herna
har stöt. t FDP rr:::d S!rIandra röst. FDP har
ofta räknats ut i opinionsundersökningarna och därefter fått bra valresultat. Men
det mönstret kan ändras eftersom de östtyska, kristdemokratiska väljarna förmodligen kommer att vända fDP ryggen.
. Det är främst i före detta DDR som
FDP har fått häfti~ kritik. Inte minst det
nu strukna littalarldet i valprogrammet
att FDP är par'.iet "fur Besserverdienende'", alltså för hÖginkomsttagare, har väckt
ont blocl.
'.iberalernas svaga stöd i öst kan alltså
ir.nebära att återföreningen
var en kortvang lycka som nu bn leda till att FDP
står utanfÖr Bundestag efter valet den 16
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Ansvaret måste till stor del läggas ra
partiordförande
Klaus Kinkel. Hans tal om
sin egen duktighet och att Tyskland ska
ledas av eliter anses av många vara generande naivt och politiskt sett förödandf'.
Själv verkar han ha fallit offer för sitt eget,
omedvetna
politikerförakt.
I åratal var
Kinkel tjänsteman åt den många gånger kaotiske men mycket förslagne taktikern
Genscher. Kinkel är den före detta tjänstemannen som visat sin duglighet och gjort
kometkiirriär i FOP. Han har i tiuningsir:tervjuer varit hdt övertygad om att väljarna ska belöna hans "topprestation" att \'ara
både utrikesminister
och partiledare.
Kinkels effektiva
tjänstemannahandlande har haft sin största svaghet i att inn
uppfattat
det som liberalernas
him::Ll
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Helmut Kohl odt inte att ta strid för ck'
särpräglat
liberala ståndpunkterna.
T:H
skillnad från Genscher. som balanserade
mellan socialliberalf'f
och marb~:dsi iberaler, så tål Kinke! inga motsägelser, vilket troligen bidragit till att många social··
liberaler lämnat FDP tili förmån för de
gröna.
Många, bland dem FDP:s presidentkandidat Hildegard Hamm-Brucher,
menade
redan vid presidentvalet
i maj att FDP
borde visa sin Självständighet
gent rmot
Helmut Kohl. Hon stödde före detta n,\ringslivsministern Jurgen )\1i)l!emanns för·
slag att FDP skulle rast.a på Johannes Rau
när rösterna för henne sjäh- inte liickte
till. Kinkel tvmgade igenom sin koalitionstrogna linje mot oppositionen.
Helmut Kohl hävdade att det vore katastrofalt för FOP att inte stödja kristdemokraterna i presidentvalet.
Han ansåg att
FDP då skulle bestraffas av väljarna.
Men den värsta förlusten för FDP har
varit förlusten av självständighet, åtminstone i väljarnas Ögon, Oet tyder de enorma
valnederlagen efter presidentvalet på.
Klaus Kinkel har offrat sitt partis självständighet för koalitionens väl. Nu offrar
troligen Helmut Kohl det numera betydelselösa FDP och går in i en stor koalition
med socialdemokraterna.
Den tyska erfarenheten
visar att det
krävs sinne för den liberala ideologi som
byggts upp av väljarstödet för att hävda en
liberal politik. Överdrivet taktiska hänsyn
har fått FDP att förlora sin främsta tillgång, den liberala profilen, och därmed
sina liberala väljare.
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