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LUKAS VANACKER,
ONZE CORRESPONDENT IN BERLIJN

Ondanks de regen zijn honderden
militanten afgezakt naar hetWilly-
Brandt-Haus,hethoofdkwartiervan
de sociaaldemocratische partij SPD
in Berlijn. Onder een metershoog
standbeeldvanoud-bondskanselier
Willy Brandt kijktManuela Schwe-
sig (39)opeenbarkrukernstigvoor
zichuit.Devicevoorzitsterenrijzen-
de ster van de SPD staat vanavond
voor een lastige opgave. Schwesig
moet de Berlijnsemilitanten over-
tuigen zich achter het regeer-
akkoord te scharendat de SPDeind
novemberonderhandeldheeftmet
de CDUvanAngelaMerkel.
HoewelveelDuitserseenstabiele

‘grote coalitie’ verkiezen, vormteen
dergelijke samenwerking een hor-
rorscenario voor veel SPD’ers. Ze
denkenmet afgrijzen terug aan de
verkiezingenvan2009, toendeSPD
na de laatste grote coalitie haar
slechtste resultaat sinds de Tweede
Wereldoorlog haalde. Daarombe-
sliste SPD-partijvoorzitter Sigmar
Gabriel al aanhetbegin vande coa-
litieonderhandelingen de partijle-
den over het eindresultaat te laten
oordelen.
Op de stembrief die ze vorige

week toegestuurd kregen, lazen
SPD-leden een eenvoudige vraag:
‘Moet de SPDhetmet de CDUende
CSUonderhandelde regeerakkoord
van november 2013 goedkeuren?’
Totvandaagkunnenalle474.820ka-
meraden ‘ja’ of ‘nein’ stemmen. Bij
een opkomst van 20 procent is het

referendumbindend.Dat lijktgeen
probleem.
In het Willy-Brandt-Haus somt

Manuela Schwesig intussen de be-
langrijkste maatregelen uit het
regeerakkoordop.Hetwettelijkemi-
nimumloonvan8,50euro,degedeel-
telijke vervroegingvandepensioen-
leeftijd naar 63 jaar, 2 miljard euro
extravoorcrèches,5miljardvoorwe-
genbouwen evenveel voor noodlij-
dendegemeenten:volgensSchwesig
dragendiebeslissingenallemaaleen
‘zuivereSPD-handtekening’.
‘Manuela, jullie beloven 20mil-

jard nieuwe investeringen maar
geen belastingverhogingen’, stelt
eenmilitant. ‘Waar zal dat gelddan
weggespaard worden?’ Een jonge
homo betreurt dat de SPD het ho-
mohuwelijk niet in het regeer-

akkoord schreef. Eenman van bui-
tenlandse afkomst windt zich op
over de nieuwe regeling rond de
dubbelenationaliteit.Daarnauiten
nog tientallen partijledenhunont-
goocheling over de programma-
punten die de SPD niet kon door-
drukken.
‘Eerlijk gezegd, het was geen

pretje ommet hen (de christende-
mocraten,nvdr) teonderhandelen’,
zegthetBerlijnseparlementslidEva
Högl,waarmeezegelachenapplaus
oogst. ‘We hadden liever met een
andere partner samengewerkt. Ze
hebben ons laten voelen dat zij 42
procentvandestemmenhaaldenen
wij 25 procent.Maar, beste kamera-
den, we hebben meer dan 25 pro-
cent uit het akkoord binnenge-
haald.’ Veel aanwezigenwaarderen
de beslissing van de partijtop om
een ledenreferendum te organise-
ren. ‘Voorhet eerst in 42 jaarmag ik
meepratenoverzo’nbelangrijkebe-
slissing.’
De uiteindelijke uitslag van het

ledenreferendumvaltmoeilijk in te
schatten. ‘Het resultaat van de on-
derhandelingen is zeer goed, in te-
genstelling totonszeer zwakkever-
kiezingsresultaat’, zegt een oudere
militant realistisch. ‘Maar we gaan
tochgeenmeerderheidvoorMerkel
organiseren?’, werpt een kameraad
op. Hoewel de jongsocialisten
(Jusos) opriepen ‘nee’ te stemmen,
verwachtendemeestemedianiette-
min eenmeerderheid voor het ak-
koord. ‘Naar dit soort bijeenkom-
sten komen vooral actieve leden’,
legtde jongemilitantMarius tijdens
de rookpauze uit. ‘Maar veel leden
thuiswillen gewoon stabiliteit.’
ZaterdagmaaktdeSPDhet resul-

taat van dit democratische experi-
ment bekend. Wanneer de partij-
leden voor het coalitieakkoord
stemmen,kanderegering-Merkel III
voor kerstdag van start gaan. Een
‘nee’ stort de SPD ende rest van het
land in een grote crisis.

DeDuitse sociaaldemocratische
partij organiseert dezeweek
een grootschalig referendum
over het regeerakkoord dat
de partijtop gesloten heeftmet
de christendemocraten.Waar-
nemers verwachten een ruime
meerderheid voor het akkoord,
maar de SPD-basis blijft kritisch.

Manuela Schwesig. © BLOOMBERG

Voor het eerst
in 42 jaar mag ik
meepraten over
zo’n belangrijke
beslissing.

EEN SPD-MILITANT

HalfmiljoenSPD-leden
beslissenover lotMerkel III

Europese steun
voorPalestijnen
ligtondervuur
Het Europees programma voor fi-
nanciële steun aan de Palestijnen
moet op de schop. Dat zegt het
EuropeesRekenhof ineenevaluatie-
rapport vanhet steunprogramma.
De EuropeseUnie gaf sinds 1994

meer dan 5,6 miljard euro aan het
Palestijnsevolk.Die financiële steun
heefteendoel: eentweestatenoplos-
sing dichterbij brengen om een
eind temaken aan het conflict tus-
sen Israëli’s en Palestijnen.
In 2008 zette Europa het zoge-

naamdePegaseDFS-programma in
de steigers. Datmoet de Palestijnse
Autoriteit helpen haar verplichtin-
gen tegenover ambtenaren, gepen-
sioneerden en kwetsbare gezinnen
na te komen en haar de mogelijk-
heid geven de meest essentiële
openbaredienstenteverlenenende
overheidsfinanciën te saneren. Tus-
sen 2008 en 2012 vloeide in het ka-
der van Pegase 1miljard euro Euro-
pees geld naar de Palestijnen.
‘Dankzijdie steunzijnbelangrij-

kesuccessengeboekt’, zeiWessberg.
‘MaarEuropamoetdehuidigeaan-
pak grondigwijzigen. Hetmoet de
Palestijnse Autoriteit aansporen
meerhervormingendoor tevoeren,
vooral in de openbare diensten.’
De instellingklaagtbijvoorbeeld

aan dat ambtenaren in de Gaza-
strook al jarenbetaaldwordenmet
geld uit Pegase zonder dat ze een
dagwerkten.ZedringterbijBrussel
opaaneennieuwakkoordteonder-
handelen met de Palestijnen. Dat
moetervoorzorgendatgelddat tot
nu toe vloeide naar lonen enpensi-
oenen van ambtenaren in deGaza-
strook, voortaan op de Westelijke
Jordaanoever besteedwordt.
VoortskrijgtBrusselderaadmeer

voorwaarden op te leggen. ‘Koppel
de hulp aan concrete vorderingen
ronddehervormingvanhetambte-
narenapparaatofdesaneringvande
overheidsfinanciën.Envoer insecto-
ren als gezondheidszorg en onder-
wijs prestatie-indicatoren in.’ LD

ERIK ZIARCZYK

‘Ik roepallepolitiekepartijen, gees-
telijke leiders en vertegenwoordi-
gers vanburgerorganisatiesopdeel
te nemen aan eennationale ronde-
tafel’, klonkhet ineencommuniqué
dat president Janoekovitsj gister-
avond de wereld instuurde. Hij
vroeg de oppositie de uitgestoken
handteaanvaardenenmaandezijn
tegenstanders ook aan ‘niet deweg
op te gaan van confrontatie en ulti-
matums’.
Deoproepmaakteweinig indruk

op de oppositie, die al wekenlang
luidruchtig protesteert tegen het
regime inKiev. De leiders vande re-
volte lietenwetendat ze elkoverleg
weigeren zolang hun eisen niet in-
gewilligd zijn. Ze vragen onder an-
derehetontslagvan Janoekovitsj en
diens regering. Een van de opposi-
tieleiders bestempelde het aanbod
vandepresidentals ‘eenfarceeneen
komedie’.
Hetwantrouwenis flinkgestegen

nadat het regime gisteren in alle
vroegte de ordediensten had afge-
stuurdopdedemonstranten.Dere-
geringstroepen drongen ook door
tothetOnafhankelijkheidsplein,het
epicentrumvande protesten.Maar
ze slaagden er niet in het plein te
ontruimen. Na enkele uren dropen
de agenten af, waarna de demon-
stranten hun barricades weer op-
richtten.
VitaliKlitsjko,hetboegbeeldvan

de oppositie, zei na de raid dat ‘de

weg naar elk compromis’ gesloten
is. ‘We maken hier uit op dat
Janoekovitsj niet wenst te praten
met het volk en dat hij enkel fysiek
geweld kent’, zei Klitsjko. De presi-

dentbenadruktegisteravonddathij
niet langerzijn toevluchtzalnemen
tot geweld om een einde temaken
aandeprotesten.
De belofte kwam er na overleg

methogegezantenvandeEuropese
UnieendeVerenigdeStaten.Onder
anderen Catherine Ashton, de bui-
tenlandverantwoordelijke van de
EU, drukte Janoekovitsj op het hart
dateencompromisdeenigeuitweg
is uit het conflict.
De crisis escaleerde eindnovem-

ber toen Janoekovitsj weigerde een
handels- en associatieakkoordmet
de EU te ondertekenen. Hij leek de
voorkeur tegevenaaneen toenade-

ring tot Rusland. De prowesterse
oppositie in Kiev vreesde dat het
regimesnel ineendouane-uniezou
stappen onder leiding van het
Kremlin.
PremierMykolaAzarovbeloofde

gisterenplechtigdatdaargeenspra-
kevan is.Hijopperdeookdat Janoe-
kovitsj bereid is het gewraakte
akkoord met de EU toch te onder-
tekenen. Maar dan moet Europa
20miljard euro aan financiële hulp
op tafel leggen om het land uit de
miserie tehelpen.Azarovstuurtvan-
daag zijn vicepremier Sergei Arbu-
zovnaarBrusselvooroverlegmetde
Europese Commissie.

Ordetroepen probeerden gisteren tevergeefs een einde te maken aan de protesten. © SERGEI SUPINSKY/AFP

Oekraïenseoppositieweigert
uitgestokenhand Janoekovitsj
Nawekenlange protesten heeft
deOekraïense president Viktor
Janoekovitsj de deur op een kier
gezet. Hij roept de oppositie-
leiders op tot overleg.Maar
diewijzen elke toenadering af.

We besluiten dat
Janoekovitsj niet wil
praten met het volk.

OPPOSITIEBOEGBEELD
VITALI KLITSJKO

Zonder Europa zou
Italië teruggestuurd
worden naar
de middeleeuwen.

ITALIAANSE PREMIER
ENRICO LETTA, die gisteren
een vertrouwensstemming
in de kamer overleefde nadat
Silvio Berlusconi’s Forza Italia
vorige maand de regering
had verlaten.

De Verenigde Staten en het Ver-
enigdKoninkrijkhebbengisteren
eendeelvanhunhulpaanopstan-
digNoord-Syrië stilgelegd. Ze be-
slisten tijdelijk geen hulpgoede-
renmeer te sturen,omdathet Isla-
mitisch Front er eerder dezeweek
een belangrijke grensovergang
heeft ingenomen. Dat front heeft
zich afgekeerd vanhet relatief ge-
matigdeVrijeSyrischeLeger(FSA),
datwesterse en Turkse sympathie
en steun geniet.
Grote delen van Syrië worden

na bijna drie jaar burgeroorlog
gedomineerd door gewapende
extremistische soennieten, inclu-
siefmilitiesdiegelieerdzijnaande
islamitische terreurorganisatie Al
Qaeda. Westerse mogendheden
vrezen dat hunhulp terechtkomt
bij die extremistische groepen.

Homoseksualiteit wordt in India
opnieuw als een misdaad be-
schouwd.Hethooggerechtshof in
New Delhi vernietigde gisteren
een uitspraak van een lagere
rechtbankdie het verbod in 2009
had opgeheven. Volgens de op-
perrechters is ‘Section377’, eencir-
ca 150 jaar oudwetsartikel uit de
Britse koloniale tijd, nog steeds
van kracht. Daarin staat dat een
homoseksuele relatie een ‘tegen-
natuurlijk delict’ is dat met tien
jaar cel kanworden gestraft. Vol-
gens het hooggerechtshof is het
aan het parlement en niet aan de
rechter om de wet eventueel te
veranderen.
Politiekeenreligieuzegroepen

haddenzich tegendevooruitstre-
vendeuitspraakuit2009verzeten
reageerden gisteren verheugdop
het arrest. Activisten voor homo-
rechtendaarentegen sprakenvan
‘een onverwachte zwarte dag’.

Amerikanen
enBrittenstaken
hulpaanSyrië

Indiamaakt
homoseksualiteit
weer strafbaar

GRIEKENLANDMIDDEN-OOSTEN

GELIJKE RECHTEN

ADVERTENTIE

1,38miljoen
Het Griekse werklozenleger is
nog maar eens groter gewor-
den. 1,38 miljoen Grieken, of
27,4 procent van de beroeps-
bevolking, zat in september
zonder werk. Onder jongeren
bedraagt de werkloosheids-
graad zelfs al 51,9 procent.
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