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Ангела Меркел је на страначком конгресу у Карлсруеу по шести пут изабрана за шефицу
ЦДУ. Притом није остварила ни најлошији, али ни најбољи резултат у својој каријери на
челу демохришћана.

  

Говори шефова на страначким конгресима у Немачкој обично постају најзанимљивији -
када заврше. Из дужине пљеска присутних чланова странке обично се може прочитати
расположење које влада у странци и прогнозирати с којим резултатом ће избор или
реизбор првог човека странке касније бити завршен.

  

Говор Ангеле Меркел на страначком конгресу Хришћанско-демократске уније у
Карлсруеу дуг више од сат времена попраћен је десетоминутним пљеском и овацијама па
је добар резултат могао да се наслути. И он није изостао: шефици ЦДУ-а је по шести пут
исказано поверење. Изабрана је с 90,4 одсто гласова око 1.000 страначких изасланика.

  

Канцеларка је својим страначким колегама поручила: „Кажем вам једно - баците
прогнозе у канту за ђубре, изађите и борите се за наше циљеве, 27. септембра (идуће
године, након неколико важних покрајинских избора, оп.а.) ћемо да видимо ко ће задњи
да се смеје, зато немојте сада да се смејете него се борите, на посао... Ми смо ми,
Хришћанско-демократска унија“, рекла је Ангела Меркел одговоривши тиме на лоше
резултате анкета популарности владајућих политичара и црно-жуте коалиције.

  

Она сматра да упркос разочаравајућим резулатима у сарадњи с либералима, за ЦДУ
нема боље коалиционе алтернативе - ни са социјалдемократама ни са Зеленима. Првој
жени у ЦДУ било је очигледно мање стало да у говору на страначком конгресу пошаље
неке револуционарне политичке поруке, а више да апелује на дух заједништва у странци
с циљем њеног јачања уочи изборне године.

  

Ангела Меркел се дотакла готово свих врућих тема које су прошлих недеља и месеци
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биле на дневном реду политичке свакодневнице, али без неких нових момената: још
једном је стала у обрану финансијске политике Немачке у напорима за остваривање
стабилности Европске уније и евра, одбила је захтеве за смањењем пореза и нагласила
нужност повратка странке хришћанским коренима: “Компас показује на Ц (Цхристлицх,
хришћанска, оп.а.) у нашем имену”, рекла је Ангела Меркел. Притом је нагласила да
Немачка „нема превише ислама, већ премало хришћанства”.

  

 У свом говору пред око 1.000 страначких делегата у Карлсруеу, поновила је да ће се
убудуће од странаца тражити већа спремност на интеграцију и обавезно знање
немачког језика. Онај ко научи немачки и спреман је да прихвати немачке вредности и
законе, добродошао је, они који то нису, морају да рачунају са санкцијама, поручила је
Ангела Меркел у Карлсруеу.

  

(Дојче веле)
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