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Ка лі ве рыць вы ні кам апы тан няў 
вы бар шчы каў, Ан ге ла Мер кель 
бліз кая да та го, каб яшчэ на ча ты ры 
га ды стаць кі раў ні ком ура да 
Гер ма ніі. Але вы ба ры ў бун дэс таг, 
пры зна ча ныя на 24 ве рас ня, 
пры цяг ва юць ува гу не толь кі 
гэ тым. Упер шы ню з за кан чэн ня 
Дру гой су свет най вай ны ў ня мец кім 
пар ла мен це мо гуць ака зац ца 
дэ пу та ты ад шас ці пар тый, у тым лі ку 
ад пра вых на цы я на ліс таў. Акра мя 
та го, гэ та пер шыя ўсе агуль ныя 
вы ба ры пас ля міг ра цый на га кры зі су 
2015 го да, ка лі ўрад Мер кель аб вяс ціў 
па лі ты ку ад чы не ных дзвя рэй 
у да чы нен ні да міг ран таў, у вы ні ку 
ча го ў кра і ну пры бы лі амаль міль ён 
бе жан цаў. Ча му важ нае гэ тае 
га ла са ван не?

БЕ ЖАН ЦЫ Ў ТРЭН ДЗЕ
Спа чат ку агуль ны рас клад. У Гер ма ніі 

пра вам го ла су ва ло да юць гра ма дзя не ста-
рэй шыя за 18 га доў. Пар ла менц кія вы ба ры 
пра вод зяц ца кож ныя ча ты ры га ды па змя ша-
най пра пар цый най і ма жа ры тар най сіс тэ ме. 
Кож ны з пры клад на 61,5 млн вы бар шчы каў 
мае два га ла сы, а га ла са ван не на вы ба рах 
пра хо дзіць па двух спі сах. ФРГ па дзе ле на 
на 299 вы бар чых акруг, ад кож най з якіх у 
бун дэс таг вы бі ра ец ца па ад ным дэ пу та це. 
Га ла са ван не па пар тый ных спі сах пра хо-
дзіць у 16 шмат ман дат ных акру гах. Кож ная 
фе дэ раль ная зям ля ўяў ляе са бой асоб ную 
шмат ман дат ную акру гу, ад якой абі ра ец ца 
пэў ная коль касць дэ пу та таў у ад па вед нас ці 
з коль кас цю на сель ніц тва. У кож най шмат-
ман дат най акру зе пар тыі прад стаў ля юць 
асоб ныя пар тый ныя спі сы. Ін шы мі сло ва мі, 
пар тыя прад стаў ляе 16 пар тый-
ных спі саў — па ад ным у кож-
най акру зе (фе дэ раль най зям лі). 
У ця пе раш ніх вы ба рах удзель-
ні ча юць 4828 кан ды да таў, з іх 
29% — жан чы ны. Толь кі ся род 
«зя лё ных» і ле вых коль касць 
кан ды да таў-жан чын скла дае 
пры клад на па ло ву. Са ма му ста-
ро му кан ды да ту 89 га доў, са ма-
му юна му — 18.

Па вы ні ках мі ну лых вы ба раў 
у пар ла мен це за ся да лі ча ты ры 
пар тыі — тра ды цый на кан сер-
ва тыў ны блок ХДС/ХСС, Са цы-
ял-дэ ма кра тыч ная пар тыя Германіі (СДПГ), 
«Лін ке» (ле выя) і «зя лё ныя». На гэ ты раз 
коль касць пар тый у бун дэс та гу мо жа ўзрас ці 
да шас ці — акра мя «Аль тэр на ты вы для Гер-
ма ніі» (АДГ), доб рыя шан цы на атры ман не 
дэ пу тац кіх ман да таў мае Сва бод ная дэ ма-
кра тыч ная пар тыя. Уво гу ле ў вы ба рах бя руць 
удзел 34 пар тыі.

Па дзея мае і еў ра пей скі ас пект. Гер ма-

нія ады гры вае вя ду чую ро лю ў Еў ра пей скім 

са ю зе і ўно сіць най буй ней шы фі нан са вы 

ўклад у яго бюд жэт. Пад час пе рад вы бар чай 

кам па ніі аб мяр коў ва ец ца ўвесь комп лекс 

пы тан няў — іміг ра цыі, да чы пры тул ку, ін тэ-

гра цыі і дэ парт ацыі. Гер ман скі на ві на вы сайт 

Focus на ват скар дзіў ся, што гэ тая тэ ма ста-

ла га лоў най пад час адзі ных тэ ле дэ ба таў па-

між Ан ге лай Мер кель і яе га лоў ным су пер ні-

кам — кі раў ні ком СДПГ Мар ці нам Шуль цам. 

«Хі ба ў кра і ны ня ма ін шых праб лем, акра мя 

праб ле мы бе жан цаў?» — за да лі ся пы тан-

нем жур на ліс ты сай та. Пры гэ тым ацэн ка 

Ан ге лы Мер кель вы бар шчы ка мі амаль не 

змя ня ец ца пад уз дзе ян нем спрэ чак пра міг-

ран таў. Пер ша па чат ко ва ад чы ніў шы дзве-

ры сі рый скім бе жан цам, урад за тым за няў 

больш жорст кую па зі цыю, пры стра шыў шы 

ма са вы мі дэ парт ацы я мі — пас ля та го як ле-

тась у Кёль не міг ран ты, пе ра важ на вы хад цы 

з кра ін Паў ноч най Аф ры кі, зла дзі лі шэ раг 

гру па вых на па даў на мяс цо вых жан чын.

У пе рад вы бар чай кам па ніі пры сут ні ча-
лі і ін шыя важ ныя тэ мы — са цы яль ная ня-
роў насць, да па мо га, аду ка цыя і ўнут ра ная 
бяс пе ка. Ме на ві та з-за гэ та га са цы ял-дэ-
ма крат Мар цін Шульц імк нуў ся да аб мер-
ка ван ня та кіх тэм, як спра вяд лі вая апла та 
пра цы, па вы шэн не пен сій і па ляп шэн не ста-
ну школ. Маг чы ма, гэ та здзі віць, але вы дат кі 
фе дэ раль на га бюд жэ ту на аду ка цыю бы лі 
ў 2014 го дзе ў Гер ма ніі ні жэй шыя, чым у 
ся рэд нім па ЕС.

«ЯМАЙ КА» 
ЦІ «СВЯТ ЛА ФОР»?

Ці га ран та ва ная пе ра мо га Мер кель? Ста-
пра цэнт най га ран тыі ня ма, бо міль ё ны гра-
ма дзян Гер ма ніі па куль не вы зна чы лі сва ёй 
па зі цыі. Як лі чыць Мар цін Шульц, тыя, хто ва-
га ец ца, мо гуць скла даць амаль па ло ву — да 
46% вы бар шчы каў. Але, ка лі мер ка ваць па 
апы тан нях, са цы ял-дэ ма кра ты ад ста юць ад 
ХДС/ХСС на цэ лых 14%, і на ўрад ці Шуль цу 
ўдас ца пры цяг нуць га ла сы тых, хто ва га ец ца. 
Ён не змог пе ра ка наў ча вы сту піць пад час 
тэ ле дэ ба таў, а яго па тра ба ван ні паў тор най 
ду э лі з Мер кель не атры ма лі вод гу ку. Праб-
ле ма са цы ял-дэ ма кра таў яшчэ і ў тым, што 
на пра ця гу апош ніх ча ты рох га доў яны ўва-
хо дзі лі ў склад ура да вай ка а лі цыі. Адзі най 
на дзе яй Шуль ца за ста ец ца рап тоў нае змя-
нен не на строю вы бар шчы каў на пя рэ дад ні 
вы ба раў. На ка рысць Мер кель пра цуе тое, 
што эка но мі ка Гер ма ніі пе ра жы вае ўздым. 
ВУП кра і ны рас це, урад атрым лі вае больш 
да хо даў у бюд жэт, чым тра ціць.

Як жа зме ніц ца рас клад ула ды? Мар цін 
Шульц на сло вах ад хі ляе ідэю ўдзе лу ў но вай 
«вя лі кай ка а лі цыі» на ча ле з ХДС/ХСС, але 
ў Мер кель ёсць і ін шыя ва ры ян ты. Асноў ных 
рас кла даў пры нам сі тры. Па-пер шае, чор на-
жоў тая ка а лі цыя: ХДС/ХСС у са ю зе з воль ны-
мі дэ ма кра та мі. Та кая ка а лі цыя зна хо дзі ла ся ў 
Гер ма ніі ва ўла дзе з 2009 го да да скры шаль-
най па ра зы лі бе ра лаў на вы ба рах 2013-га. Ад-
ра джэн не та ко га ва ры ян та цал кам рэ аль нае 
пры ўмо ве, што абедз ве пар тыі атры ма юць 
да стат ко ва мес цаў у бун дэс та гу. Так са ма маг-
чы мая чор на-чыр во ная ка а лі цыя ў скла дзе 
ХДС/ХСС і СДПГ, якая кі ра ва ла ў Гер ма ніі ў 
пе ры яд 2005—2009 га доў і з 2013-га. Згад ва-
ец ца яшчэ і «ямай ка» — па ко ле рах ямай ска га 

сця га — у скла дзе ХДС/ХСС, сва бод ных дэ ма-

кра таў і «зя лё ных». Да рэ чы, та кая ка а лі цыя 

іс нуе ў зям лі Шлез віг-Голь штэйн.

Ка лі са цы ял-дэ ма кра ты на ча ле з Мар-

ці нам Шуль цам вы сту пяць па спя хо ва, то ім 

спат рэ біц ца пад трым ка з бо ку «зя лё ных» 

і «Лін ке», хоць ад но сі ны са цы ял-дэ ма кра-

таў з ле вы мі да во лі скла да ныя. Най больш 

ма ляў ні чай, але ма ла іма вер най ка а лі цы яй 

ста не «свят ла фор» — у скла дзе СДПГ, сва-

бод ных дэ ма кра таў і «зя лё ных». Цал кам 

спры яль ным рас кла дам для Шуль ца ста не 

ўва хо джан не ў но вую ка а лі цыю з ХДС/ХСС 

на ўмо вах сур' ёз ных па лі тыч ных са сту пак з 

бо ку кі ру ю чай боль шас ці.

На па лі тыч ным га ры зон це з'я ві лі ся но выя 
асо бы. Сва бод ныя дэ ма кра ты, або лі бе ра лы, 
як іх яшчэ на зы ва юць, вяр ну лі ся з за быц ця 
пад кі раў ніц твам но ва га ха рыз ма тыч на га лі-
да ра, 38-га до ва га Крыс ці я на Лінд не ра, які 
пад час кам па ніі аб мяр коў ваў у асноў ным 
перс пек ты вы раз віц ця аду ка цыі і но вай ліч-
ба вай эка но мі кі. Яшчэ ў трох пар ты ях па нуе 
двое ўлад дзе. Пар тыю «зя лё ных» уз на чаль-
ва юць цэнт рыс ты Кат рын Ге рынг-Экардт 
і Джэм Эз дэ мір. Кат рын звя за ная з лю тэ-
ран скай царк вой, а Эз дэ мір за клі кае Ан ге лу 
Мер кель за няць больш жорст кую па зі цыю ў 
ад но сі нах да Тур цыі. На ча ле «Лін ке» зна-
хо дзяц ца Са ра Ва генк нехт і Дыт мар Барч, 
а на ча ле АДГ — Алі са Вай дэль і Аляк сандр 
Гаў ланд.

Як за ўва жа юць экс пер ты, у па лі тыч-
ным жыц ці Гер ма ніі апош нім ча сам на сам-
рэч ад бы ва юц ца буй ныя пе ра ме ны. Яно 
ўсё больш фраг мен ту ец ца, і ёсць рэ аль ны 

шанц, што на бу ду чых вы ба рах 
пра вая пар тыя «Аль тэр на ты ва 
для Гер ма ніі», якая вы сту пае з 
ан ты іс лам скі мі і ан ты іміг ранц-
кі мі ло зун га мі, мо жа за няць 
трэ цяе мес ца ў бун дэс та гу па 
коль кас ці дэ пу та таў, ад зна чае 
ВВС. Па куль што «Аль тэр на-
ты ва» прад стаў ле на толь кі на 
зя мель ным уз роў ні. На коль кі 
пра вай яна з'яў ля ец ца? Мі ністр 
за меж ных спраў Зіг мар Габ ры-
эль ка заў, што пе рад кра і най 
паў ста ла перс пек ты ва зай-
мець «са праўд ных на цыс таў у 

бун дэс та гу ўпер шы ню з за кан чэн ня Дру гой 
су свет най вай ны». АДГ зай мае жорст кую 
ан ты іміг ранц кую і асаб лі ва ан ты іс лам скую 
па зі цыю. Яна вы сту пае за за ба ро ну мі на-
рэ таў і лі чыць іс лам не су мя шчаль ным з ня-

мец кай куль ту рай. Су стар шы ня пар тыі Аляк-

сандр Гаў ланд за клі каў нем цаў ус пом ніць 

пра сваю гіс то рыю: «Мы ма ем пра ва га на-

рыц ца да сяг нен ня мі гер ман скіх сал дат пад-

час дзвюх су свет ных вой наў». Ён так са ма 

вы сту піў з па тра ба ван нем вы слаць мі ніст ра 
і ка мі са ра па спра вах іміг ра цыі і бе жан цаў 
Ай дан Азо гус на ра дзі му яе баць коў, у Тур-
цыю. Ле тась Гаў ланд за явіў, што не ха цеў 
бы мець су се дам чар на ску ра га фут ба ліс та. 

У хо дзе вы бар чай кам па ніі быў апуб лі ка ва-
ны элект рон ны ліст, ні бы та за аў тар ствам 
Алі сы Вай дэль, у якім яна аб раз лі ва вы каз-
ва ла ся ў ад рас ара баў і цы ган. Са ма Вай-
дэль ад маў ляе са праўд насць гэ та га да ку-
мен та. Ін шы ак ты віст гэ тай пар тыі Фраў ке 
Пет ры ў 2016 го дзе за яві ла, што па лі цыя ў 
вы пад ку не аб ход нас ці па він на ад кры ваць 
агонь па міг ран тах, якія спра бу юць не ле-
галь на пра нік нуць у Гер ма нію.

БЕЗ РЭ ВА ЛЮ ЦЫЙ
Па вод ле да ных ста тыс ты кі, пя тую част ку 

вы бар шчы каў Гер ма ніі скла да юць па жы лыя 
лю дзі, і, як лі чаць ана лі ты кі, ме на ві та яны 
шмат у чым вы зна чаць рас клад сіл у пар ла-
мен це XІX склі кан ня. Ста тыс ты ку га ла са ван-
ня прад ста віў фе дэ раль ны ўпаў на ва жа ны па 
пра вя дзен ні вы ба раў Ды тэр За рай тэр. «Сён-
ня ўжо больш за 20% вы бар шчы каў — лю дзі 
ва ўзрос це 70 га доў і ста рэй», — па ве да-
міў За рай тэр. Прак тыч на трэць — тыя, ка му 
за 60. Па сло вах упаў на ва жа на га, ме на ві та 
гэ тая гру па на сель ніц тва ады грае знач ную 
ро лю для вы ні каў га ла са ван ня. Да та го ж 
па жы лыя лю дзі больш дыс цып лі на ва ныя, 
яны з вы шэй шай до ляй іма вер нас ці прый-
дуць на вы бар чыя ўчаст кі, чым мо ладзь. 
Тых, ка му няма 30, на ліч ва ец ца толь кі 16% 
(яшчэ ў 1980-м бы ло 22%), а са мыя юныя 
вы бар шчы кі — ва ўзрос це ад 18 да 21 го-
да — скла да юць і зу сім невя лі кую до лю ў 
агуль най коль кас ці — 3,6%. У ЦВК так са-
ма ад зна чы лі, што ўсё час цей лю дзі лі чаць 
больш зруч ным га ла са ваць па по шце, а не 
аса біс та пры хо дзіць на ўчаст кі. Та кая прак-
ты ка бы ла ўве дзе на ў 1957 го дзе. Ча ка ец ца, 
што сё ле та тых, хто га ла суе та кім спо са бам, 
бу дзе да 25% ад агуль най коль кас ці.

Да рэ чы, на ад ных вы ба рах пе ра маг ла ме-
на ві та ка а лі цыя Мер кель. Яны ад бы лі ся ў 
Гер ма ніі 16 ве рас ня. Га вор ка ідзе пра «дзі ця-
чыя вы ба ры», якія тра ды цый на ар га ні зу юц ца 
за ты дзень да пра вя дзен ня пар ла менц кіх вы-
ба раў, пі ша Dіe Welt. Кож нае дзі ця ці пад ле-
так, які не да сяг нуў 18 га доў, не за леж на ад 
гра ма дзян ства, мог пра га ла са ваць за лю бую 
ня мец кую па лі тыч ную пар тыю. «U18-Wahl», 
або па-ін ша му «дзі ця чыя вы ба ры», прай шлі 
ў 1662 вы бар чых участ ках па ўсёй Гер ма-
ніі, у «га ла са ван ні» пры ня лі ўдзел больш за 
215 тыс. дзя цей. 28,3% пра га ла са ва лі за Са-
юз ХДС/ХСС. Са цы ял-дэ ма кра тыч ная пар тыя 

Гер ма ніі атры ма ла 19,8% га ла соў, пар тыя 

«Зя лё ныя» — 16,5%, «Ле выя» — 8,1%, «Аль-

тэр на ты ва для Гер ма ніі» — 6,8%, Сва бод-

ная дэ ма кра тыч ная пар тыя — 5,7%. Згод на 

з Кан сты ту цы яй ФРГ, уз рост вы бар шчы ка 

не мо жа быць ні жэй шы за 18 га доў, ад па-

вед на, вы ні кі «дзі ця чых вы ба раў» не бу дуць 

за лі ча ны пры пад лі ку га ла соў на асноў ных 

пар ла менц кіх вы ба рах. «U18-Wahl» пра вод-

зяц ца для та го, каб вы хоў ваць у «бу ду чых 

вы бар шчы ках» па лі тыч ную куль ту ру, да дае 

Dіe Welt.

«Дзі ця чыя вы ба ры» на вы нік не паў плы-

ва юць, ад нак яны ад люст роў ва юць агуль ную 

тэн дэн цыю. Гра ма дзя не Гер ма ніі, па доб на, 

ад да юць пе ра ва гу ста біль нас ці, якую ўва-

саб ляе Мер кель, асаб лі ва ў су вя зі з рос там 

па пу лісц кіх ру хаў у ін шых еў ра пей скіх кра і-

нах. Як ска заў адзін па лі тыч ны ка мен та тар, 

нем цы не жа да юць па лі тыч ных рэ ва лю цый. 

Тым не менш са мае ці ка вае — пас ля вы ба-

раў, ка лі пач не фар мі ра вац ца ўрад і склад-

вац ца ка а лі цыі.

За хар БУ РАК. burak@zvіazda.by

ВО СЕНЬ БУН ДЭС ТА ГА
Што абя ца юць пар ла менц кія вы ба ры ў Гер ма ніі?Што абя ца юць пар ла менц кія вы ба ры ў Гер ма ніі?


