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ONZE CORRESPONDENT IN BERLIJN

KaiWegner, parlementslid voor de
christendemocraten(CDU),verdeelt
meteenaantalmilitantenbrochures
opeenstraathoekindeWest-Berlijn-
se wijk Spandau. Voorbijgangers
sprekenhemaanover de criminali-
teit enhet vuil op straat. Eenoudere
manstemtal50 jaarvoordeCDUen
kondigt aandat zondagopnieuwte
zullendoen. ‘Deanderepartijenver-
kopenallemaaldezelfdeonzin’, zegt
hij. ‘Maar Merkel doet dat goed’.
Wegner bevestigt die trend: ‘Overal
waar ik kom, zeggen mensen me
hetzelfde: ‘De bondskanseliermoet
bondskanselier blijven’.’
De hoofdstadhangt danook vol

groteaffichesmethethoofdofenkel
de handen van Angela Merkel. De
bondskanselier is het ultieme ver-
koopargument van de christende-
mocraten. ‘In1998warendemensen
HelmutKohlna18 jaarregerenkots-
beu’, zegtAndréRiemer(SPD), ‘maar
Merkelwillen zenognietweg.’
Riemer,al 15 jaarmilitantvoorde

sociaaldemocraten, staat onder een
rodeparasolaaneendrukkruispunt
in Berlijn-Schöneberg. ‘Dezewijk is
relatief welvarend. Toch zijn er heel
wat sociale problemen. Oudere

mensen maken
zich zorgen over
hun pensioen.
Door de stijgende
huurprijzenvrezen
mensen hun wo-
ning te verliezen.’

DeSPD’erpromootbijdevoorbij-
gangersdepartijeisomeenwettelijk
minimumloon, een hot issue in
Duitsland. ‘Velen steunen onze eis.
Daarnetwashier eenvrouwdiezich
aldriekeer lietomscholenmaarnog
geen werk vindt. De SPD moet die
mensenondersteunen’, zegtRiemer
beslist. In 2009wonde SPD-kandi-
daat de parlementszetel in de kies-
kring Berlin-Mitte met 26 procent
van de stemmen, nipt voor de CDU
(22%) endegroenen (21,5%).
Dit keerwil de groene kandidaat

Özcan Mutlu het mandaat voor de
kieskringbinnenhalen.Het kiespu-
bliek inMitte iszeerdivers.Debuurt
ronddeBrandenburger Tor bestaat
vooral uit gegoede burgers. In de
voormalige West-Berlijnse arbei-
derswijkenvanMittewonenveelmi-
grantenenwerklozen. ‘Oudeenjon-
gemensen, Duitsers enmigranten,
singles en gezinnenmet kinderen,
iedereenheeft andere zorgen.’
Die diversiteit drijft boven als

Mutlusamenmethetnationalepar-
tijboegbeeldKatrinGöring-Eckardt
het kinderdagverblijf ‘Kita’ bezoekt.
‘De ouders van onze kinderen ko-
menuit27verschillendelanden’,ver-
telt directrice Ulrike Tönnies. In de
buurt wonen veel jonge gezinnen.
Voordetwaalf vrijgekomenplaatsen
melddenzich inaugustus60kandi-
daten aan. Aandemiddagmaaltijd
kanTönniesperkindeenbudgetvan
1 euro besteden. Het eten is bio en
éénkeer perweek krijgende kinde-

ren vlees. ‘We moeten u dus niet
overtuigenvaneenveggiedag’,grapt
Mutlu. Zijn partijgenoteGöring-Ec-
kardt lachtgroen.Hetvoorstelomin
refters elkeweek een vaste vegetari-
sche dag in te voeren, leverde de
groenen tijdens de campagne veel
kritiek op.
Die Linke, de opvolger van de

communistische partij uit DDR-tij-
den, voertopeenouderwetserema-
nier campagne. Honderden Oost-
Berlijners verzamelen zich op een
door hoge flatgebouwen omgeven
plein.Ouderemannenhoudengrote
rode vlaggen vast, kinderen krijgen
eenballonmethetopschrift ‘richtig

rot’ (echt rood).Ophetpodiumver-
telt Petra Pau de toehoorders met
hese stemover haar droom: eende-
mocratisch socialisme.
In 2002was Pau een vande twee

enige communistische verkozenen
inhetparlement.Vandaagiszevice-
voorzitstervandeBundestag. Inhaar
kieskring, Marzahn-Hellersdorf,
haaldePau in200947,7 procent van
devoorkeurstemmen. Paukenthier
iedereen, iedereenkent Pau.
Marzahn-Hellersdorf staat be-

kend als probleemwijk. Onlangs
werd in de buurt een asielcentrum
geopend. Dat leidde tot protesten
vanneonazi’s,dieophunbeurtgrote

tegenbetogingenuitlokten. In haar
speech bedankt Pau alle bewoners
die zich tegen de fascisten hebben
verzet.ZebekritiseertookdeAmeri-
kaanse enDuitse regering voorhun
rol in het NSA-schandaal. Volgens
PaumoestdeNobelprijsvoordeVre-
denietaanBarackObamamaaraan
EdwardSnowdenuitgereiktworden.
Maarwat het meest aanslaat bij het
publiek, is de kloof tussenOost- en
West-Duitsland. ‘Inhetoostenliggen
delonenenpensioenennogaltijdla-
gerdaninhetwesten’, steltPau.Han-
den op elkaar, vlaggen in de lucht.
Maar de Internationale wordt van-
daagnietmeer gezongen.

VerkiezingenDuitsland
InBerlijnnadertdeDuitse ver-
kiezingsstrijd zijnontknoping.
De resultatenverschillen inde
hoofdstadaltijd erg vanwijk tot
wijk. Inhetwestenvandehoofd-
stad staande traditionelepartij-
en sterk.Degroenenproberende
opkomendewijken te veroveren.
Inhetoostenblijft de communis-
tische Linkeoppermachtig.
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Het bekende handgebaar van Angela Merkel moet de christendemocratische partij verkopen. © aFP

Oude en jonge
mensen, Duitsers en
migranten, singles en
gezinnen, iedereen
heeft hier andere
zorgen.
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‘Kohlwarenzena 18 jaarkotsbeu,Merkelnogniet’


