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ஐரோபப்பிய ரதேர்தேல்கள: ர ஜேர்மன் ் வபக்கபளர்கள
பபெரும் கூட்டணி்டணியய பெலமபக எதிர்த்த
் வபக்களித்தளளனர்
By Ulrich Rippert,

பல

ஜேர்மன

வ வாக்்க வாளர்்கள

பபரும

கூட்டணியின

வலதுதுச வாரிக்
ப்க வாளக்க்ககள
நிர வா்கரிப்பதற்க
தங்்கள
வ வாக்க்ககளப் பயனபடுத்தினர். ஆன வால த வாங்்க முடிய வாத
ஜம வாதுசம வான ஜவகலநிகலகம்கள, உயர்ந்து வரும வ வாடக்க
மற்றும இர வாணுவவ வாதத்தின அதி்கரிப்ப ஆகியவற்றின
மீத வான ஜ்க வாபம ஐஜர வாப்பிய ஜதர்தலின ்கட்டகமப்பினுள
எந்த
நனவ வான
அரசியல
பவளிப்ப வாட்கடயும
்க வாண
முடியவிலகல. ம வாற வா்க, அது பசுகமக் ்கட்சிகயயும பல
சிறிய
்கட்சி்ககளயும
வலுப்படுத்துவதில
பதுசனறு
முடிவகடந்துளளது.
கிறிஸ்துவ ேனந வாய்கக் ்கட்சியும (CDU) துசமூ்க ேனந வாய்கக்
்கட்சியும (SPD) 18 துசதவிகித வ வாக்க்ககள இழந்ததன மூலம
தங்்கள
வரல வாற்றில
மி்க
ஜம வாதுசம வான
முடிவு்ககள
பதிவுபதுசய்தன. ஐந்து ஆண்டு்களுக்க முனனர் ஐஜர வாப்பிய
ஜதர்தலுடன ஒப்பிடுக்கயில, கிறிஸ்துவ ேனந வாய்கக் ்கட்சி
(CDU) மற்றும கிறிஸ்துவ துசமூ்க யூனியன (CSU) ஆகியகவ
6.4 துசதவிகித பளளி்ககள இழந்து 28.9 துசதவிகிதத்திற்க
வீழ்ச்சியகடந்தன. SPD 11.5 துசதவிகித பளளி்ககள இழந்து,
பவறும 15.8 துசதவிகித வ வாக்க்ககளப் பபற்றது. 2017 ஆம
ஆண்டு கூட்ட வாட்சி ஜதர்தல்களுடன ஒப்பிடுக்கயில, SPD 3.6
மிலலியன வ வாக்க்ககளயும CDU / CSU 4.5 மிலலியன
வ வாக்க்ககளயும இழந்துளளன.
பபரும கூட்டணியின வலதுதுச வாரிக் ப்க வாளக்கக்க எதிர வா்க
அணிதிரட்டலில
இமமுகற
13.3
துசதவீத
வ வாக்்க வாளர்
அதி்கம வா்க வ வாக்்களிக்்க பதுசனறனர். இது 61.4 துசதவீதம வா்க
இருந்தது.
இளம வ வாக்்க வாளர்்களில, அரதுச வாங்்கத்திற்்க வான எதிர்ப்ப வானது
இனனும அதி்கம வா்க பவளிப்பட்டது. 18 இற்கம 29 இற்கம
இகடப்பட்ட வயதுப் பிரிவில, SPD பவறும 9 துசதவிகித
வ வாக்க்ககளப் பபற்ற அஜத ஜவகளயில CDU / CSU 13
துசதவிகிதத்கத
பபற்றது.
30
முதல
44
வயதிற்கட்பட்டவர்்களில
கூட
SPD
12
துசதவீத
வ வாக்க்ககளஜய பபற்றது.
இடது ்கட்சி அரதுச வாங்்கத்திற்்க வான எதிர்ப்பிலிருந்து எந்தபவ வாரு
நனகமகயயும அகடயவிலகல. ம வாற வா்க, வ வாக்்க வாளர்்கள
இடது ்கட்சிகயயும தண்டித்தனர். இடது ்கட்சி ஒரு எதிர்ப்ப
துசக்திய வா்க
்கருதப்படுவதிலகல,
ம வாற வா்க
அரசியல
ஸ்த வாபனத்தின ஒரு பகதிய வா்க ஜந வாக்்கப்படுகினறது. இது 5.5
துசதவிகித வ வாக்க்ககள பவனறது, ்கடந்த ஐஜர வாப்பிய
ஜதர்தல்ககள விட 2 துசதவிகிதம ககறவ வா்கவும, ்கடந்த
கூட்ட வாட்சி ஜதர்தலில இருந்தகத விட 3.7 துசதவிகிதம
ககறவ வா்கவும இருந்தது.
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ம வாநில அரதுச வாங்்க தகலவர வான இடது ்கட்சியின ஜப வாஜட வா
ர வாமஜல வா
இருக்கம
முதல வாளித்துவ
துச வார்ப
மற்றும
பத வாழில வாளர் விஜர வாத ப்க வாளக்க்களில ஈடுபட்டுளள ஒரு
அரதுச வாங்்கத்திற்க
தகலகம
த வாங்கம
இடது
்கட்சி
அரதுச வாங்்கத்தில இருக்கம துருங்கிய வா ஜப வானற பகதி்களில,
ஆதரவு பபருமளவில ககறந்து 8.7 துசதவிகிதம வா்க இருந்தது.
ஐஜர வாப்பிய ஜதர்தலில அஜத ஜநரத்தில நகடபபற்ற பிஜரமன
ம வாநில ஜதர்தலும இஜத ஜப வானற ஒரு பபறுஜபஜற
பவளிய வானது. இரண்ட வாம உல்கப் ஜப வாரின முடிவில
இருந்து, ்கடந்த 74 ஆண்டு்கள வா்க SPD ஆனது பிஜரமனில
அதி்க வாரத்கதக் க்கயில கவத்திருந்ததுடன அங்க மி்கப்
பபரிய ்கட்சிய வா்க இருந்தது. ஆன வால SPD, 8.2 துசதவிகித
வ வாக்க்ககள இழந்து, பவறும 23.9 துசதவிகிதம மட்டுஜம
பபற்று CDU க்கப் பின இரண்ட வாவது இடத்திற்க வீழ்ந்தது.
்கடந்த ந வானக ஆண்டு்களில பசுகமக் ்கட்சியினருடன
இகணந்து SPD ஆல திணிக்்கப்பட்ட இரக்்கமற்ற சிக்்கன
திட்டத்திற்க பதுசலுத்தப்பட்ட விகல இதுவ வாகம.
பபரும
கூட்டணிக்க
எதிர வான
வ வாக்க்கள
வலதுதுச வாரி
ஜேர்மனிக்்க வான ம வாற்றீட்டு ்கட்சிக்க (AfD) எதிர வா்கவும
இருந்தது. தீவிர வலதுதுச வாரி ்கட்சிய வான AfD 2014 இல அதன
முதல
ஐஜர வாப்பிய
ஜதர்தலில
பபறப்பட்ட
7.1
துசதவிகிதத்திலிருந்து
அதன
விகளகவ
ஜமமபடுத்த
முடிந்தது; இது 11 துசதவிகிதத்கத பவனறது. ஆன வால அது
2017 கூட்ட வாட்சி ஜதர்தலில பபற்ற 12.7 துசதவீதத்கத விட 1.7
மிலலியன ககறவ வான வ வாக்க்ககளப் பபற்றது. ஊட்கங்்கள
ஜவண்டுபமனஜற தீவிர வலதுதுச வாரி்களுக்க ஊக்்கமளித்தன
எனற உண்கமக்க மத்தியில, அவர்்கள ப வாரிய பவற்றி்ககள
பபறல வாம எனறு முனகூறியிருந்தனர்.
பபரும கூட்டணி எதிர்ப்பின முக்கிய பயன வாளி்கள வான பசுகம
்கட்சியினர், தங்்கள வ வாக்க்ககள இரட்டிப்ப வாகி கிட்டத்தட்ட
20.5
துசதவிகிதம
பபற்றனர்.
30
வயதிற்கட்பட்ட
வ வாக்்க வாளர்்களில
பசுகம
்கட்சியினர்
29
துசதவிகித
வ வாக்க்ககளப் பபற்றனர். இந்த வயதுப் பிரிவில, கூட்ட வாட்சி
ப வார வாளுமனறத்தில பிரதிநிதித்துவம இலல வாத சிறிய ்கட்சி்கள
27 துசதவீத வ வாக்க்ககளப் பபற்றன. ஒட்டுபம வாத்தம வா்க, இந்த
சிறிய ்கட்சி்கள 13 துசதவிகிதத்கத பவனறன. உத வாரணம வா்க,
“The Party” இரண்டு ஆதுசனங்்ககள பவனறது. ஜதர்தல
பிரச்துச வாரத்தினஜப வாது முக்கியம வா்க அ்கதிக் ப்க வாளக்க மற்றும
ஐஜர வாப்பிய
ஒனறியத்தின
இர வாணுவமயம வாக்்கல
ஆகியவற்றின மீத வான விமர்துசனத்கத இது கமயம வா்கக்
ப்க வாண்டிருந்தது.
பல மக்்கள பசுகமக் ்கட்சிக்க வ வாக்்களித்தனர். ஏபனனில
அவர்்கள ்க வாலநிகல ம வாற்றத்தின பிரச்சிகனயில கமயக்

்கவனம பதுசலுத்தியத வால, ஒரு இடதுதுச வாரி ம வாற்ற வா்க மக்்கள வால
உணரப்பட்டனர். ஆன வால இது ஒரு அவநமபிக்க்கய வாகம.
துசமீபத்திய
ஆண்டு்களில,
பசுகமவ வாதி்கள
ஜேர்மன
இர வாணுவவ வாதத்தின ்கட்சிய வா்க பவளிப்பட்டு, அகனத்து
பவளிந வாட்டு இர வாணுவத் தகலயீட்கடயும ஆதரிப்பஜத வாடு
அதி்கரித்த ப வாது்க வாப்ப பதுசலவினங்்ககளயும ஜ்க வாருகினறனர்.
அகவ 16 ஜேர்மன ம வாநில அரதுச வாங்்கங்்களில 9 இடங்்களில
அங்்கத்துவம வகிப்பதுடன பசுகமக் ்கட்சியின உறுப்பினர்
ஒருவர்
ப வாடன
வூர்ட்படமஜபர்க்
ம வாநிலத்தில
முதலகமகமச்துசர வா்க பதவி வகிக்கிற வார். பசுகமக் ்கட்சியினர்
எந்த அரதுச வாங்்கத்தில இருந்த வாலும, அ அ்வர்்கள துசமூ்க பதுசலவின
பவட்டுக்்கள, இர வாணுவமயம வாக்்கல மற்றும அ்கதி்ககள ந வாடு
்கடத்தப்படுதல
ஆகியவற்றில
மற்ற
அகனத்து
்கட்சி்ககளயும ஜப வாலஜவ ஈடுபட்டுளளகத ்க வாட்டுகிறது.

இது
பத வாழில வாள
வர்க்்கத்தின
மி்கப்பபரிய
பபருமப வானகமயுடன ஜம வாதகல தீவிரப்படுத்தும. ஏற்்கனஜவ
ஜதர்தல பிரச்துச வாரத்தினஜப வாது, ஜபர்லினில 40,000 ஜபர்
அதி்கரிக்கம
வ வாடக்கக்
ப்க வாடுப்பனவு்களுக்க
எதிர வா்க
ஆர்ப்ப வாட்டம நடத்தினர் மற்றும வீட்டுஉடகம நிறுவனங்்கள
மற்றும முதலீட்டு நிதி்கள ஜதசியமயம வாக்்கப்பட ஜவண்டும
எனறு
ஜ்க வாரினர்.
இந்த
ஆண்டு
பத வாடக்்கத்தில,
பலல வாயிரக்்கணக்்க வான
அரதுசதுகற
பத வாழில வாளர்்கள,
பளளி்களில பயங்்கரம வான நிகலகம்கள, த வாங்்கமுடிய வாத
ஜவகல நிகலகம்கள மற்றும ககறந்த ஊதியங்்கள
ஆகியவற்கற
எதிர்த்து
கூட்டுப்
ஜபரணியில
ஜவகலநிறுத்தத்தில ஈடுபட்டனர். ம வார்ச் ம வாதம, ஜபர்லினில
ஆயிரக்்கணக்்க வான
ஜப வாக்கவரத்து
பத வாழில வாளர்்கள
ஜவகலநிறுத்தம பதுசய்தனர்.

ஜதர்தலனறு இரவு, பசுகமக் ்கட்சியின முனனணி ஜவட்ப வாளர்
கமக்்க ஜேபர், பிஜரமனில, பசுகமவ வாதி்கள தங்்கள
வலதுதுச வாரி அரசியகல பத வாடருவர் எனறு சுட்டிக் ்க வாட்டின வார்.
"ந வாங்்கள
்கடன
முறிப்கபக்
்க வாப்ப வாற்ற
ஜவண்டும,
்கடன்ககள அ்கற்ற ஜவண்டும," எனறு அவர் அரதுச
பத வாகலக்்க வாட்சி ARD இடம கூறின வார்.

இந்த வளர்ந்து வரும தீவிரமயம வாக்்கல ஐஜர வாப்பிய மற்றும
உல்கள வாவிய ஜப வாக்க்களின ஒரு ப வா்கம வாகம. பிர வானசில,
'மஞ்துசள
சீருகட'
இயக்்கம
தணிந்துஜப வாவதன
அறிகறி்ககளக்
்க வாட்டவிலகல.
பப வாலிஸ்
ப்க வாடூரமும,
விஜர வாதம வான
ஊட்க
பிரச்துச வாரமும
இருந்தஜப வாதிலும,
ககறந்த ஊதியங்்கள, துசமூ்க துசமத்துவமினகம மற்றும
மக்ஜர வான
அரதுச வாங்்கம
ஆகியவற்றிற்க
எதிர வா்க
பலல வாயிரக்்கணக்்க வான
மக்்கள
பல
வ வாரங்்கள வா்கப்
ஜப வார வாட்டத்கத நடத்துகினறனர்.

பபரும கூட்டணியின ்கட்சி்கள ஜதர்தல இரவு அனஜற,
அவர்்கள ஜதர்தல்களில தண்டிக்்கப்பட்ட பவறுக்்கத்தக்்க
ப்க வாளக்க்ககள
இனனும
பத வாடர்வதற்க
தங்்கள
விருப்பத்கத அறிவித்தனர். முனன வாள SPD தகலவரும
முனன வாள பவளியுறவு அகமச்துசரும வான சிக்ம வார் ்க வாப்பிரிஜயல
இகத மி்கவும பவளிப்பகடய வா்க அறிவித்த வார். “Anne Will”
எனனும உகரய வாடல நி்கழ்ச்சியில ஜபசிய அவர், ஜதர்தல
பிரச்துச வாரத்தின
அதன
ஆக்கிஜர வாேம வான
பவளியுறவுக்
ப்க வாளக்கக்க SPD ஜமலும முக்கியத்துவம ப்க வாடுத்திருக்்க
ஜவண்டும எனறு அவர் வ வாதிட்ட வார்.
முக்கிய
பிரச்சிகன
"உலகில
ஐஜர வாப்ப வாவின
இகறய வாண்கம" எனறு அவர் கூறின வார். இது "முற்றிலும
கபத்தியம
நிகறந்த
உலகில
ஐஜர வாப்ப வா
தனகன
உறுதிப்படுத்துகிறது."
அபமரிக்்க வாவும
சீன வாவும
ஒனறிகணந்து ஜபதுசவும, அகனத்கதயும ்கட்டுப்படுத்தவும
ஐஜர வாப்ப வா அனுமதிக்்க வாது எனறு அவர் ஜமலும கூறின வார்.
ஆன வால இப்ஜப வாது G-2 இற்க பதில வா்க தகலயீடு பதுசய்ய
"ந வாங்்கள உட்பட ககறந்தபட்துசம G-3" ஒனறு ஜதகவ
எனற வார்.
தகலவர் Annegret Kramp-Karrenbauer திங்்களனறு ஒரு
பத்திரிக்கய வாளர் ம வாந வாட்டில ்கருத்து சுதந்திர வரமகபக்
்கட்டுப்படுத்த வலியுறுத்தின வார். ஜதர்தலுக்க முனன வால CDU
பற்றி விமர்துசன ்கருத்துக்்ககள பிரசுரித்த YouTube இன ஒரு
கழுகவ
அவர்
“்கருத்துக்்ககள
திரிப்பத வா்க”
கற்றஞ்துச வாட்டியதுடன "இலத்திரனியல துகறயில" பதிய
்கட்டுப்ப வாடு்ககள ஜ்க வாரின வார்.
CDU

முழு
ஆளும
உயரடுக்கம,
கறிப்ப வா்க
இளம
பத வாழில வாளர்்கள மற்றும ம வாணவர்்களிகடஜய, உயர்ந்து
வரும துசமூ்க மற்றும அரசியல எதிர்ப்பிற்க, ஜமலும
வலதுதுச வாரி திகதுசகய ஜந வாக்கி திருமபவதுடன, இர வாணுவவ வாத
ப்க வாளக்க்ககள தீவிரப்படுத்தி, துசமூ்க பதுசலவினங்்ககள
ககறத்து,
அரதுச
இயந்திரத்கத
உளந வாட்டிலும
பவளிந வாட்டிலும வலுப்படுத்துவதன மூலம பதிலளிக்கினறது.

ஜப வாலந்தில, வலதுதுச வாரி துசட்டம மற்றும நீதிக் ்கட்சியின (PiS)
அரதுச வாங்்க ப்க வாளக்கக்க எதிர வா்க 300,000 க்கம அதி்கம வான
ஆசிரியர்்கள ஜவகலநிறுத்தத்தில ஈடுபட்டனர். ஜப வாலந்தில
பல
ததுச வாப்தங்்களுக்க
பினனர்
முதல
ஜதசிய
ஜவகலநிறுத்தம இதுத வான. ஜமலும, ருஜமனிய வா, ஹங்ஜ்கரி,
பதுசக்
கடியரசு,
ஜதுசர்பிய வா
மற்றும
ப்க வாஜதுச வாஜவ வா
ஆகியவற்றில
்க வார்
பத வாழில வாளர்்கள
மற்றும
பிற
பத வாழிலதுகற
பத வாழில வாளர்்கள
ஜவகலநிறுத்தங்்ககள
ஆரமபித்தனர்.
பணிய வாளர்்களுக்க
ஜமலதி்க
ஜநர
ஜவகல்ககள வழங்கவஜத வாடு ஜேர்மனிய நிறுவனங்்கள வால
ஆதரிக்்கப்படுகினற வலதுதுச வாரி அரதுச வாங்்கத்தின "அடிகமச்
துசட்டம" எனறு அகழக்்கப்படுவதற்க எதிர வா்க ஹங்ஜ்கரியில
பவகேன எதிர்ப்பக்்கள நி்கழ்ந்தன.
இந்த ஜவகலநிறுத்தங்்களும ஆர்ப்ப வாட்டங்்களும ஆரமபம
மட்டுஜம. அரதுச வாங்்கத்தின வலதுதுச வாரிக் ப்க வாளக்க்களின
மத்தியில, அகவ தவிர்க்்க முடிய வாமல வளர்ந்து, பபரும
கூட்டணியுடன
மட்டுமலல வாமல,
ஜேர்மனிய
ஆளும
உயரடுக்கடனும முரண்படும.
இந்த ஜப வார வாட்டங்்ககள தய வாரிக்்கவும, ஒரு பரட்சி்கர
ஜவகலத்திட்டத்தில
அவர்்ககள
ஆயுதப வாணிய வாக்்கவும
ஜதுச வாதுசலிதுச துசமத்துவக் ்கட்சி (SGP) ஜதர்தல பிரச்துச வாரத்தில
பங்கபபற்றது. ஜேர்மனியிலும ஐஜர வாப்ப வா எங்கிலும ஒரு
பத வாடர் ஜதர்தல கூட்டங்்களில, SGP, அதன ஐஜர வாப்பிய
துசஜ்க வாதரக் ்கட்சி்களுடன இகணந்து, ஒரு துசர்வஜததுச ஜதுச வாதுசலிதுச
ஜவகலத்திட்டத்கத
முனபனடுத்தது;
இப்ஜப வாது
அது
தீர்க்்கம வான
முக்கியத்துவத்கத
ப்க வாண்டுளளது.
இந்த
அடிப்பகடயிலும, பதுசய்தி ஊட்க இருட்டடிப்ப மற்றும உல்க
ஜதுச வாதுசலிதுச வகலத் தளத்கதயும துசமூ்க ஊட்கங்்ககளயும
தணிக்க்க
பதுசய்வதற்்க வான
முயற்சி்கள
இருந்த
ஜப வாதிலுமகூட, SGP 5,300 வ வாக்க்ககள பபற்றதுடன பதிய
பத வாடர்ப்ககளயும அங்்கத்தவர்்ககளயும பவனறுப்க வாண்டது.

