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  ______________________________________________________________ 

”Angela, detta blir problematiskt, vi kommer inte att kunna stoppa tillbaka 

korken i flaskan” 

 ________________________________________________________________ 

 

 

1. Inledning 

Europa och omvärlden har nyligen bevittnat den största flyktingkrisen sedan andra världskriget. 

Oroligheterna som påbörjades under den arabiska våren och den syriska konflikten 2011 har 

fått katastrofala konsekvenser för människor på flykt. Under 2015 nådde antalet flyktingar som 

sökte asyl inom den europeiska unionen sin högsta siffra med 1,26 miljoner 

(Europaparlamentet, 2017b). Detta har satt press på medlemsländerna och deras myndigheter 

som hanterar asylansökningar, mottagande, integrering och förfarande när en ansökan 

eventuellt avslås.   

 

I kölvattnet av flyktingkrisen splittrar populism och illiberalism för närvarande den europeiska 

unionen. En utveckling av illiberala demokratier, där vissa medlemsstater har motsatt sig 

mottagande av flyktingar och migranter är uppenbar. Europas identitet anses vara hotad och 

den europeiska integrationen och globaliseringen har förändrat kontinenten (Krastev 2007, s. 

61-62). Splittringen mellan öst och väst blir alltmer uppenbar där det politiska etablissemanget 

som anses representeras av Tyskland och Frankrike möts av motstånd från bland annat Polen 

och Ungern (Santora och Berendt, 2017). 

 

I det rådande klimatet har Tyskland kommit att spela en huvudroll under krisen, inte minst när 

förbundskansler Angela Merkel beslutade att öppna landets gränser utan gränskontroller under 

september 2015 fram till mars 2016. Kritiker ansåg det vara ett oansvarigt agerande eftersom 

hon varken tagit frågan till tyska parlamentet eller konsulterat andra medlemsländer inom 

unionen och att det i sin tur ledde till en kaotisk och oreglerad massinvandring (Dostal 2017, s. 

590-592). Förfarandet ledde till att flykting- och migrationssituationen intensifierade den 

politiska debatten i Tyskland och tydliggjorde splittringen inom många partier. Detta blev 

påtagligt i samband med förbundsdagsvalet den 24 september 2017 då högerpopulistiska partiet 

Alternativ för Tyskland (AfD) gick starkt framåt. De tog sig inte endast in i förbundsdagen utan 

blev även det tredje största partiet och lyckades överta ca 1,2 miljoner röster från tidigare icke-
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röstare och 1 miljon röster från före detta Kristdemokratiska Unionens och Kristligt-Sociala 

Unionens (CDU/CSU) väljare. Koalitionen CDU/CSU och Socialdemokraterna (SPD) erhöll 

därmed totalt 53,4% av rösterna – deras lägsta resultat hittills i ett federalt val (Dostal 2017, s. 

600). 

 

Merkel hade därpå svårt att bilda en koalitionsregering och regeringsbildningsprocessen har 

varit utdragen inte minst beroende på valförlusten för CDU och CSU. Man antog att en s.k. 

”Jamaicakoalition” bestående av CDU/CSU, Fria Demokratiska Partiet (FDP) och Det Gröna 

Partiet (Bündnis 90/Die Grünen) skulle bildas (Dostal 2017, s. 589, 600). Det huvudsakliga 

problemet var dock ovannämnda partiers olika ställningstaganden kring flykting- och 

migrationsfrågan, där CSU och FDP ställt sig kritiskt till Merkels migrationspolitik och Det 

Gröna Partiet å andra sidan förespråkat en generös migrationspolitik. CSU yttrade även att man 

inte har för avsikt att bilda en ny regering om man inte kommer överens om tydliga avtal om 

framtida migrationsbestämmelser (ibid) och har därför haft en avgörande roll i flyktingfrågan.  

Det dröjde nästan 6 månader innan koalitionsfördraget mellan CDU, CSU och SPD skrevs 

under den 12 mars 2018 (Koalitionsfördraget 2018, s. 175).  

 

Merkel har i efterhand uttryckt att man ”blundat för verkligheten” och att bristerna med 

Dublinförordningen blev påtagliga under krisen 2015. För att förbättra sammanhållningen i 

landet krävs det följaktligen ”konkret politik” som bl.a. innefattar säkerhetspolitiska åtgärder 

och påskyndande av flyktingars integrering (Ibid., s. 5), meddelade förbundskanslern i sin 

regeringsförklaring. Det högerpopulistiska partiet AfD är numera det största oppositionspartiet 

i förbundsdagen och deras politik går ut på att angripa Merkel och flyktingpolitiken (Marquardt, 

2018). Partiet fungerar därför som ett slags yttre tryck på regeringen. Som svar till Merkels 

regeringsförklaring anklagar partiledaren Alexander Gauland förbundskanslern för att hon med 

sin förda politik belastar andra länder och splittrar Europa (Lengsfeld och Schmid, 2018).  

  

1.1 Studiens syfte och frågeställning 

I litteraturen har partikonkurrens inom specifika frågor under begränsade tidsperioder rönt 

begränsad uppmärksamhet, då fokus ofta ligger på partiförändringar mellan valen (König 2017, 

s. 337). Tyskland utgör därför ett intressant fall eftersom flyktingfrågan plötsligt kom att 

dominera den politiska agendan i slutet av sommaren 2015. Från att först ha öppnat upp landets 

gränser och tagit emot flyktingar som suttit fast i Ungern och Österrike, till att senare framföra 
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en betydligt mer restriktiv hållning. Den här uppsatsen strävar efter att kartlägga polariseringen 

mellan syskonpartierna CDU och CSU och därmed bidra med nya insikter om partipolitiken 

och partikonkurrens i Tyskland. Dessa två partier har under en längre period befunnit sig i 

regeringsställning men upplevde stora problem med att bilda en ny koalitionsregering efter valet 

2017, eftersom man inte kommit överens i flyktingfrågan. 

 

I ett första skede analyseras perioden september – november 2015 och därefter perioden mars 

– juli 2018 för att undersöka om något skifte sker när gränsbevakningen tas bort och hur 

debatten utvecklas under 2018 i samband med AfD:s inträde i förbundsdagen.  

Uppsatsen avser således att besvara följande forskningsfrågor: 

 

1. Har syskonpartiernas position förändrats i flyktingdebatten under perioden september 

2015 – november 2015 samt mars 2018 – juli 2018? 

i) Om en positionsändring föreligger, hur ser den i så fall ut inom CDU respektive 

CSU? 

ii) Förekommer det kritik eller meningsskiljaktigheter gällande flyktingpolitiken mellan 

CDU och CSU? 

För att möjliggöra analysen kommer plenumdebatter inom förbundsdagen att analyseras.  Syftet 

är att kartlägga de ståndpunkter och argument som framförs i den specifika frågan och därmed 

tydliggöra eventuella spänningar partierna emellan. Analysen förväntas leda till slutsatsen att 

när en specifik fråga, i det här fallet flykting- och migrationsfrågan, blir framträdande så antar 

politiska partier särskiljande och polariserade positioner, vilket även kan leda till att kritik 

framförs.  

Undersökningen möjliggör därför en ökad förståelse för hur eventuella positionsändringar hos 

partier kan leda till viktiga policyförändringar. Det kan också tänkas ha en effekt på Tysklands 

positionstagande när diskussioner förs på EU-nivå.  

 

1.2  Disposition 

Uppsatsen är indelad i fyra avsnitt där en bred bakgrundsbeskrivning till flyktingkrisen och den 

tyska gränsöppningen först ges. Därefter presenteras tidigare forskningsresultat gällande 

partiutvecklingen i Tyskland. I det tredje avsnittet presenteras undersökningens design och 

metod. Därefter redogörs i det fjärde avsnittet för resultaten från bägge analysperioderna, där 
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både ståndpunkter, argument och kritik beskrivs närmare för att sedan ge förslag på framtida 

forskning. 

 

2. Bakgrundsbeskrivning 

 

2.1 Kristdemokratiska Unionen (CDU) 

Partiet grundades i Efterkrigstyskland 1945 med syftet att vara ett folkparti som samlar alla 

kristligt orienterade krafter i en ”union”. Målsättningen var att staten skulle byggas upp med en 

kristlig, demokratisk och en federal grund med Konrad Adenauer i spetsen. CDU beskriver 

själva att sedan 1948 har partiets existens präglats av aktivt arbete för att ena Tyskland, för 

Tysklands europeiska integration samt den västerländska integrationen i den europeiska 

gemenskapen och NATO (CDU, u.å. a och u.å. b).  

 

2.2 Kristligt-Sociala Unionen (CSU) 

Sommaren 1945 påbörjades arbetet i Bayern, att skapa ett borgerligt-kristet parti och under 

hösten samma år grundades CSU. Partiet står för kristna värderingar och den ”traditionella 

familjen” men har på senare tid även öppnat upp för andra levnadsförhållanden. Under partiets 

första delstatsval i Bayern 1946 erhöll man 52,3 % av rösterna (CSU, u.å.). CSU:s framgång i 

delstaten har varit långvarig, enda sedan 1957 har partiet oavbrutet tillträtt 

delstatsministerposten och partiet framställer sig som Bayerns sanna intresseföreträdare i 

Tyskland (Bundeszentrale für politische Bildung, 2017).   

 

2.3 Syskonpartierna  

CDU/CSU sitter sedan det första förbundsdagsvalet 1949 i en gemensam fraktion i 

förbundsdagen, ett samarbete som måste förnyas efter varje förbundsval (CDU, u.å. a). Att sitta 

i en gemensam parlamentarisk grupp har för syskonpartierna inneburit att CDU inte går till val 

i Bayern utan enbart CSU är verksamt i delstaten. CDU går till val i resterande 15 delstater 

(ibid).  

 

CSU är på den politiska höger-vänster skalan placerade längre högerut än CDU. Franz Josef 

Strauß (partiledare 1961–1988) citeras än i dag för vad han sade 1987: ”Till höger om CSU får 
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inget legitimt demokratiskt parti finnas” (Haupt, 2016). CDU anses istället vara ett mindre 

konservativt parti som i allmänhet identifierar sig som ett mittenparti (CDU, u.å. b). 

   

2.4 EU och flyktingkrisen 

Under de senaste åren har Europa bevittnat den värsta flyktingkatastrofen sedan slutet av andra 

världskriget. Miljontals människor som flytt från konflikt, terror och förföljelse har medfört en 

signifikant ökning av migrationen till Europa (Europaparlamentet, 2017c). Under 2015 

fördubblades antalet migranter som korsade EU:s externa gränser i jämförelse med tidigare år 

och sammantaget under hela 2015 och 2016 har mer än 2,5 miljoner människor ansökt om asyl 

inom unionen (Europaparlamentet, 2017d). Detta har satt press på nationella myndigheter och 

gjort brister inom det gemensamma europeiska asylsystemet (CEAS) uppenbara och även lett 

till dess kollaps (Europaparlamentet, 2017e och 2017f).  

 

Trots flera vidtagna åtgärder på EU nivå, så som lanseringen av en ny europeisk gräns- och 

kustbevakningsbyrå med avsikt att förstärka gränsbevakningen av EU:s externa gränser hösten 

2016 och en omfattande reform av Dublinförordningen november 2017 (Europaparlamentet, 

2017a) har unionen fortfarande svårt att åstadkomma en gemensam samordning. Redan under 

2015 antogs ett kvoteringssystem för att understödja Grekland och Italien med 

flyktingmottagandet, men Polen, Ungern och Tjeckien motsatte sig förfarandet (Blume et al. 

2016, s. 8). Splittringen inom EU gällande flykting- och migrationsfrågan är lika aktuell i dag 

som under 2015. 

 

2.5 Tyskland och flyktingkrisen 

För Tysklands del har flyktingsituationen medfört höga kostnader för välfärdssystemet samt 

som en permanent destination för flyktingar och migranter (Ibid., s. 592). Flyktingsituationen 

har inte förlorat dess relevans trots policyförändringar så som avtalet som slöts med Turkiet 

under mars 2016 för att förhindra fortsatt migration via den s.k. Balkanrutten. Flyktingkrisen 

dominerade valet till förbundsdagen 2017 av två anledningar. Den första gäller beslutet att inte 

genomföra gränskontroller och den andra anledningen är att flykting- och migrationskrisen 

skedde under en tid då den politiska agendan fortfarande präglades av den globala finanskrisen. 

Inom litteraturen hänvisas också till att sedan september 2015 har policymotiveringarna 

gällande gränsöppningen varit ambivalenta. Sakfrågan fortsätter att splittra alla politiska läger 
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(ibid), vilket även valresultatet påvisade. Flykting- och migrationssituationen som politisk 

sakfråga kan därför även fortsatt förväntas leda till att regeringens förmåga ifrågasätts (Ibid., s. 

601). 

 

Beslutet om att inte genomföra gränskontroller för migranter vid den tysk-österrikiska gränsen 

från och med september 2015 – mars 2016 har varit förbundskanslerns mest kontroversiella 

beslut som ifrågasätts än i dag (Dostal 2017, s. 590-591). Den septemberhelg som beslutet 

fattades kom att bli en brytpunkt i tysk politik och hade sin start fredagen den 4 september. Två 

dagar tidigare hade en treårings livlösa kropp hittats på en turkisk strand och 8 dagar innan dess 

fann man 71 personer som kvävts till döds i en lastbil i Österrike (Blume et al. 2016, s. 8-9). 

Under samma period sprids bilderna från Ungerns centralstation som en löpeld på de cirka 3 

000 flyktingar som befinner sig där (Ibid., s. 6, 9).  

 

Både Österrikes och Tysklands förbundskansler insåg snabbt och att det förelåg risk för en 

humanitär katastrof. Av den anledningen ansåg Merkel att länderna inte kunde stänga sina 

gränser när flyktingarna som befann sig i Ungern påbörjade sin marsch i riktning mot Donau 

(Ibid., s. 7, 10, 17). Det som återstod för den tyska förbundskanslern var att informera CSU-

partiledaren Horst Seehofer om beslutet att hålla gränsen öppen. Men Seehofer mottog vid 

tillfället aldrig Merkels SMS. Detta ”icke-samtal” anses vara politiskt relevant i och med deras 

konflikt i flyktingpolitiken som enligt media försämrats under de gångna veckorna (Ibid., s. 

22).  

När CSU-partiledaren slutligen nås av nyheten kontaktar han förbundskanslern och uttrycker 

sin misstro: ”Angela, detta blir problematiskt, vi kommer inte att kunna stoppa tillbaka korken 

i flaskan.” (Ibid., s. 27). ”Icke-samtalet” fortsätter att påverka politiken hösten ut även i 

förbundsdagen då Seehofer inte deltar under debatter gällande flyktingpolitiken (ibid).  

 

3. Tidigare forskning 

3.1 Partiutvecklingen i Tyskland 

I en kvantitativ studie som genomförts av König med avsikt att utforska de tyska partiernas 

reaktioner när en fråga plötsligt blir högaktuell och det sker ett skifte i väljarkårens 

ställningstagande fann man inget uniformt skifte vad gäller politiska partiers positionering 

jämfört med förändringen i den allmänna opinionen. Snarare återfanns ett mönster av 
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polarisering, det vill säga motstridiga positionsställningar i befintliga partier som ger upphov 

till partiintern kritik. I Tyskland blev detta tydligt för det Gröna Partiet såväl som CDU. 

Undersökningsresultatet tydliggör hur kampen om en enskild politisk fråga kan medföra en 

intern meningsskiljaktighet inom partier och som på kort sikt hindrar partiers förmåga att 

bemöta den allmänna opinionens ståndpunkt (König 2017 s. 337). 

  

I Dostals studie finner man att både vänster- och högerpartier intar särskiljande positioner vad 

gäller flykting- och migrationsfrågan. Den mest uppenbara och dramatiska splittringen 

identifieras inom konservativa mainstreampartier1, närmare bestämt inom den 

kristdemokratiska unionen mellan CDU och CSU (Dostal, 2017, s. 593). 

 

CDU/CSU har förlorat en stor del av sina nationellt konservativa partimedlemmar vilket Dostal 

menar ska ha inskränkt syskonpartiernas väljarstöd (ibid). Flera CDU-partimedlemmar är 

numera aktiva i AfD. Här kan exempelvis noteras att en av de två partiledarna för AfD, Gauland, 

mellan åren 1973–2013 varit politiskt aktiv i CDU. Ytterligare ett exempel är f.d. CDU-

förbundsdagspolitikern Erika Steinbach som i ett tal yttrat hård kritik gällande 

förbundskanslerns beslut för okontrollerat och obegränsat mottagande av migranter. Vidare 

fastställs det att AfD erhållit röster från tidigare konservativa väljare (Ibid., s. 593-594). Dostal 

hävdar att splittringen mellan nationalkonservativa och Merkels skuldbeläggning för att ha gått 

emot rättsordningen, är för genomgripande för att kunna gottgöra splittringen inom CDU (Ibid., 

s. 594).    

 

3.2 Teorianknytning  

Att nya politiska utmanarpartier som AfD uppstår2 kan kopplas till den revolution som skett 

inom politiska system världen över sedan 1960-talet. Meguid hävdar att orsaken till att 

nybildade partier lyckas etablera sig på den politiska arenan beror på att de profilerar sig inom 

specifika frågor så som immigration, regionalt självstyre och miljö som tidigare förbisetts 

(Meguid 2005, s. 347). Dessa nybildade partier, som fortsättningsvis kommer att benämnas 

                                                           
1 Mainstreampartier definieras som dominerande partier som befinner sig i mitten-vänster, i mitten och i mitten-

höger av en vänster-höger skala (Meguid 2005, s. 348). 
2 AfD grundades 2013 (Oppelland, 2017). 



10 
 

nischpartier3 har sedan 60-talet hotat mainstreampartiers valframgångar samt 

regeringsdominans i Västeuropa (ibid). 

Meguid analyserar med sin modifierade teori hur politiska aktörers strategiska ageranden 

påverkar nischpartiers konkurrenskraft och variationen i nischpartiers valframgångar (ibid). 

Med sin studie tillför Meguid en ny uppfattning om partistrategier som till skillnad från tidigare 

teorier, där det betonats att positionsändringen sker på en given sakfrågedimension understryker 

Meguid att ett strategiskt agerande redan sker när mainstreampartier ställs inför beslutet att 

erkänna och bemöta sakfrågan som introduceras av nischpartiet (Ibid., s. 349). Tre möjliga 

strategier analyseras – (1) Ignorerande strategi:  genom att avsiktligt undvika att agera och inte 

anta en position i nischpartiets sakfråga signalerar mainstreampartiet till väljarkåren att frågan 

saknar relevans; (2) Ackommoderande strategi:  strategin innefattar mainstreampartiers 

bemötande genom att anta en positionering. Detta resulterar i att mainstreampartiet legitimerar 

sakfrågan och försöker på så vis underminera nischpartiet och bli berättigad förespråkare av 

den politiska frågan. Likasinnade väljare förses därmed med möjligheten att välja ett av 

partierna; (3) Avståndstagande strategi: när ett parti däremot väljer att divergera tillkännager 

man sin opposition till nischpartiets politiska hållning och väljkåren får välja därefter (ibid).  

 

Studien landar i att den sistnämnda strategin stärker nischpartiets väljarstöd eftersom den ger 

upphov till att individer uppfattar nischpartiet som den politiska sakfrågans primära 

förespråkare. Strategier som däremot underminerar sakfrågans relevans eller kredibilitet leder 

till röstförlust för nischpartier (Ibid., s. 350). Mainstreampartiers agerande är därav en central 

faktor som påverkar nischpartiers fram- och motgångar (Ibid., s. 354). 

 

Meguids teori om strategisk interaktion kan eventuellt ge förståelse för AfD:s framgång. Om 

den avståndstagande strategin implementeras mer genomgående i förbundsdagen stärker det 

nischpartiets plats som primär förespråkare i sakfrågan (Ibid., s. 351). Har mainstreampartierna 

CDU och CSU uttryckt motstridiga ståndpunkter i frågan om gränskontroller och 

flyktingpolitiken?  

Studien baseras på två hypoteser som kommer att utredas:  

 

                                                           
3 Nischpartier kategoriseras som partier som särskiljer sig från mainstreampartier på tre sätt – de följer inte den 

traditionella klassorienterade politiken; frågorna som lyfts är oftast inte nya men dem sammanfaller ofta med befintlig 

politisk oenighet i en viss fråga; de begränsar sin politiska agenda till endast en specifik politisk fråga (Meguid 2005, s. 

347-348). 
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Hypotes 1: CDU/CSU förväntas uppvisa en intern splittring som är ökande över 

tid.   

Hypotes 2: Syskonpartierna förväntas framföra olika ståndpunkter och argument 

som svar på AfD:s politiska agenda.  

 

 

4. Undersökningens utformning 

 

4.1 Metod  

Politiska diskussioner och argument som förs i riksdagsdebatter har onekligen effekt på 

policyförändringar och på samhället i stort (Beckman, 2005, s. 9). Det är därför angeläget att 

analysera de politiska budskapen som framförs.  

 

För att på ett systematiskt sätt möjliggöra en analys av plenumdebatter i förbundsdagen kommer 

metoden kvalitativ innehållsanalys att användas i beskrivande syfte. Målet är att bidra med 

förståelse för vad som sker i partipolitiken, vilka ståndpunkter som lyfts när gränskontrollerna 

tas bort och hur meningsskiljaktigheterna blir uppenbara. Enligt Beckman är en av idéanalysens 

beskrivande uppgifter att klargöra förekomsten av en viss uppfattning i ett material, dvs. 

klargöra det politiska budskapets innehåll (Ibid., s. 13-14). Fördelen med den kvalitativa 

metoden är dess styrka att förmedla mycket information om ett få antal observationer (Ibid., s. 

44).  

 

4.2 Urval och Material 

CDU/CSU:s framgångsrika samarbete sträcker sig tillbaka till efterkrigstiden och sedan landets 

återförenande har partierna endast suttit i opposition under två regeringsperioder. I 

regeringsställning har partierna från 2005 fram till och med förbundsdagsvalet 2013 suttit i 

koalitionsregering med absolut majoritet (Bundeszentrale für politische Bildung, 2018). Valet 

av att genomföra en aktörscentrerad analys av CDU och CSU med fokus på särskilda 

ståndpunkter som framförs i flyktingfrågan görs inte problemfritt. Att ställa sig frågan varför 

denna studie inte istället väljer att analysera det högerpopulistiska partiets medverkan och 

påverkan i tysk politik faller naturligt. Avgränsningen som tvingats genomföras beror på att 

AfD inte suttit i förbundsdagen innan 2017.  
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CSU:s restriktiva hållning till flyktingfrågan och partiets motsättning i samband med 

regeringsbildningen efter valet 2017 hade en avgörande roll och därför läggs fokus på 

syskonpartiernas positionstagande. Samtidigt hålls i åtanke att CDU/CSU befinner sig i 

regeringsställning och att det i sin tur kan hämma uttalad kritik i parlamentet. Att 

koalitionspartiet SPD (sedan 2013) uteslutits ur studien beror på att partiet har drivit en mer 

generös flyktingpolitik (Dostal 2017, s. 594). Münchens borgmästare Dieter Reiter (SPD) har i 

efterhand uttryckt att han skulle ha fattat samma beslut som förbundskanslern gällande 

gränsöppningen (Blume et al. 2016, s. 38).  

 

För att minimera risken att gå miste om viktiga uttalanden och debatter har en bred sökning på 

hela perioden september 2015 – mars 2016 fullföljts och debatter har lästs igenom systematiskt. 

Debatternas innehåll har därefter fått vägleda vilka månader som beskrivs i analysavsnittet. Att 

debatterna som hittades under den första analysperioden inte täcker diskussioner förda under 

2016 antas bero på att vid årsskiftet 2015/2016 sjönk antalet flyktingar som anlände (se bilaga 

1). För 2018 har en bred sökning på perioden mars – december genomförts för att fånga den 

regeringskris (Geil, 2018) som följer kort efter Seehofers (CSU) tillträdande som 

inrikesminister samt att få med eventuell interaktion med AfD.  

 

Via förbundsdagens arkiv har tillgång till plenumdebatterna erhållits och med tyska som 

modersmål har debatterna kunnat tolkats direkt. Följande sökord har angetts i databasen för att 

hitta debatter: gränsöppning, gränskontroll, flyktingkris, flykting- och asylpolitik, Merkel och 

flyktingpolitik, Merkel och gränsöppning, Seehofer och flyktingpolitik och Seehofer och 

gränsöppning. Alla huvudfrågor som tas upp i plenumdebatten har sedan lästs igenom 

systematiskt, vilken partitillhörighet ledamöter som ställer frågorna har och vem som besvarar 

dem.  

 

Centralitetskriteriet för CSU:s ledamöter har varit svårt att uppfylla under den första 

analysperioden. Partiledaren Seehofer infinner sig aldrig i förbundsdagen när flyktingfrågan 

diskuteras. Deras ”icke-samtal” som nämndes tidigare präglade hans agerande hösten ut. 

Syskonpartiet har dessutom inga relevanta ministrar under mandatperioden, vilket resulterat i 

att alla uttalanden av förbundsdagsparlamentariker inom CSU tagits med i analysen oavsett hur 

central källan är.   
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4.3 Analytiskt ramverk 

För att kunna genomföra granskningen av plenumdebatterna har följande analysredskap skapats 

för att systematiskt och djupgående bearbeta innehållet, för att minska analysens godtycklighet 

och öka undersökningens reliabilitet: 

 

1. Har CDU och CSU uttryckt motstridiga ståndpunkter i frågan om gränskontroller och 

flyktingkrisen? 

i) Vilka ståndpunkter eller argument väljer CDU respektive CSU att framhäva? 

ii) Presenterar partierna olika åtgärder för samma sakfrågor? 

 

2. Riktar CSU:s företrädare kritik mot CDU:s politik och vice versa?  

i) Mot vem riktas i så fall kritiken – förbundskanslern, regeringen eller CDU:s sätt 

att bedriva flyktingpolitiken? Eller tvärtom mot CSU för sitt sätt att agera under 

krisen? 

ii) Vari består kritiken? 

 

3. Bemöter CDU/CSU de ståndpunkter som förs fram av AfD i flyktingfrågan?  

i) Antar syskonpartierna en gemensam ståndpunkt gentemot AfD:s kritik? 

I och med frågornas uppdelning i aktörer, ståndpunkter, argument och kritik, som är av vikt för 

att kartlägga splittringen, så mäter frågorna därmed det som syftas och undersökningen anses 

uppfylla intern validitet.    

 

5. Analys 

Med hjälp av analysschemat har gemensamma teman inom debatterna återfunnits, som 

innefattar ståndpunkter och specifika argument som framhävs av syskonpartierna. Analysen 

kommer att presenteras genom att för varje tema kartlägga partiernas ståndpunkter, 

meningsskiljaktigheter och eventuell kritik. Det vill säga att delfråga 1, 2 och 3 i det analytiska 

ramverket redogörs för under varje tema. Undersökningsresultatet sammanfattas därefter efter 

varje analysperiod. 
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5.1 Analysperiod 1: Gränsöppningen 

 

Debatt 1: 8 september 2015 

När de tyska parlamentarikerna ska påbörja debatten om budgetpropositionen är det den tredje 

dagen efter att förbundskanslern öppnat landets gränser och förbundsdagspresidenten 

Lammerts (CDU) inledande tal belyser frågan som kommer att prägla förda diskussioner – 

flyktingarna som kommer till Tyskland (Plenarprotokoll 18/119 2015, s. 11513 C). 

  

 Finansiering 

Finansminister Schäuble (CDU) förklarar att regeringens målsättning är att finansieringen av 

flyktingmottagandet ska ske utan nya skulder och menar att det är möjligt. För att lyckas 

behöver andra önskvärda utgifter underordnas. Schäuble (CDU) anger inte hur mycket av 

budgeten som är tänkt att gå till flyktinghanteringen utan framhäver att ett nära samarbete på 

samtliga statliga nivåer krävs för att bemästra situationen. Han argumenterar vidare för att 

flyktingsituationen kräver skräddarsydda svar och att man därför i ett första skede bör besluta 

om arbetsfördelningen mellan olika förvaltningsnivåer. Först då kan finansieringen planeras 

(Ibid., s.11514 D). Finansministern (CDU) anser det därför inte vara gynnsamt att gå in på 

vidare detaljer hur flyktingmottagandet konkret kommer att bekostas.  

 

Förbundsregeringen presenterar fyra åtgärder för att hantera migrationstillströmningen:  (1) 

Regeringen tänker understödja delstater och kommuner med expandering av 150 000 platser 

vid verksamheter för nyanlända flyktingar, (2) Avlasta kommunerna genom att utvisa migranter 

som får sin ansökan avvisad, (3) Påskynda integrationen genom att anställa 10 000 nya 

medarbetare som håller i språk- och integrationskurser, (4) Höja den federala budgeten med 3 

miljarder Euro samt att delstater och kommuner kommer att erhålla samma höjning för att 

kunna klara av sin andel av arbetet (Ibid., s. 11515 A-B, 11516 A).  

 

 Fördelaktig vidareutveckling 

Flyktingmottagandet gör det möjligt för nya fördelaktiga regelförändringar som annars kanske 

inte hade uppenbarat sig menar regeringen. Finansminister Schäuble (CDU) lyfter i sitt 
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anförande att likt murens fall för 25 år sedan kan även utmaningen Tyskland nu står inför, 

resultera i att landet vidareutvecklas i de sakområden som behövs, så som byggnads- och 

offentlig upphandlingsrätt. Flyktingarna som ankommer till Tyskland ska därför inte betraktas 

som en kostnad utan snarare som en möjlighet för utveckling. (Ibid., s. 11515 C). 

 

Kalb (CSU) fortsätter på liknande bana och anser det vara lönlöst att nu börja kritisera 

flyktingsituationen och uppmanar till att alla ska kavla upp ärmarna och ta sig an problemen 

gemensamt. 

CSU ledamoten är medveten om att situationen som råder gör det svårt att förutsäga hur 

utvecklingen under det kommande året och nästkommande år kommer att se ut – men även då 

kommer lokala, regionala och nationella strategier att kontinuerligt vidareutvecklas för att 

tackla situationen (Ibid., s. 11534 B-C). CSU delar därmed ståndpunkten att rådande situation 

kommer att kräva att Tyskland utvecklar nya strategier inom flyktingpolitiken.  

 

 Gemensamt EU-ansvar 

Den europeiska integrationen behöver fördjupas ytterligare anser CDU. Gemensamt kan EU 

klara av flyktingsituationen och likt finansministerns (CDU) tidigare argumentation, 

argumenterar han för att det även på EU-nivå krävs att man finner nya hållbara lösningar. Ett 

starkt Europa för CDU innebär förtroende, solidaritet och att medlemsstater faktiskt följer de 

bestämmelser man gemensamt beslutat om. Det är argument som återkommer under hela 

analysperioden. Schäuble (CDU) menar att det nuvarande institutionella ramverket och 

flyktingförfarandet i Europa inte fungerar (Ibid., s. 11517 C, 11520 A).  Med detta sagt bör det 

därför ställas krav på samtliga medlemsstater: ”Att de som är ekonomiskt starkare, i intresse för 

ett starkare Europa, behöver betala mer än andra, är självklart…” men finansministern (CDU) 

understryker att medlemsstater inte kan avsäga sig sitt ansvar utan att varje EU-land behöver 

genomföra nödvändiga reformer och ta gemensamt ansvar (Ibid., s. 11518 B). 

 

Kalb (CSU) delar finansministerns ståndpunkt om att det europeiska samarbetet måste främjas. 

CSU parlamentarikern argumenterar för att Europas välstånd är beroende av sammanhållning 

och stabilitet. Ser man till den nuvarande flyktingproblematiken, den politiska utvecklingen i 

Turkiet, Ukrainakrisen, den ekonomiska utvecklingen i Kina etc. är det uppenbart att Europa är 

i behov av att främja ytterligare samordning och inte låta ”saker glida isär”. Oavsett om det 
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innebär att Tyskland under flyktingkrisen agerar som idégivare, motor eller packåsna (Ibid., s. 

11534 D-11535 A).  

Syskonpartierna är överens om att flyktingsituationen kräver skräddarsydda svar som i 

slutändan kan gynna Tyskland, och visar därmed stöd för gränsöppningen. Dock ser partierna 

olika på varför Tyskland kan eller bör ta ett större ansvar inom unionen. CDU anser att landet 

med sin starka ekonomi kan och bör bidra mer, inte minst för att stärka Europa, medan CSU 

ser det som att Tyskland motvilligt tvingas uppoffra sig när det kommer till flyktingkrisen, givet 

situationens allvar.  

 

Debatt 2: 9 september 2015  

Förbundskansler Merkel (CDU) inleder dagens debatt om flyktingpolitiken och intar talarstolen 

för första gången sedan gränsöppningen.  

  

 En öppen gräns av humanitära skäl  

Förbundskanslern (CDU) anser det vara moraliskt fel att se på de 800 000 människor som har 

ansökt om asyl som enbart en siffra. Bakom varje siffra gömmer sig ett öde och en tragedi. 

Bilder på omkomna barn och människor som dör i lastbilar är även de exempel på 

människoöden (Plenarprotokoll 18/120 2015, s. 11612 B). För att lyckas bemästra 

flyktingsituationen är det inte tillräckligt att endast arbeta på nationell nivå eftersom att 

flyktingsituationen är en utmaning för samtliga EU-länder. Partiledaren understryker att detta 

inte gäller antalet flyktingar som medlemsländer tar emot, utan att det handlar om universella 

mänskliga rättigheter - en viktig grundpelare för en förenad union (Ibid., s. 11613 A). För att 

förhindra att fler flyktingar mister sina liv och för att få kontroll över situationen på medelhavet 

anger CDU ett betydligt närmare samarbete med transit- och ursprungsländer som åtgärd. Något 

som förbereds av EU-kommissionen och ska utarbetas i samråd med afrikanska unionen (Ibid., 

s. 11613 B). Förbundskanslern meddelar att hon tillsammans med Frankrikes president lagt 

fram förslag till EU-kommissionen om hur man bättre kan hantera situationen. Vad man konkret 

lagt fram utvecklas inte. 

 

Helgens beslut att öppna den tyska och österrikiska gränsen för flyktingarna som befunnit sig i 

Ungern anger kanslern ska ha fattats tillsammans med Österrike av humanitära skäl. 

Förbundskanslern kopplar samman den nuvarande situationen med finanskrisen – man har ofta 
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förlitat sig på Tysklands styrka och det är inte främmande att Tyskland många gånger står 

ensamt. Även fortsättningsvis ska Tyskland visa beredskap och skapa europeiska lösningar 

(Ibid., s. 11614 A). 

 

 Gemensamt EU-ansvar 

Att tro att flyktingkrisen är ett problem som sker långt utanför Europas gränser, eller att 

föreställa sig att det är möjligt att förskjuta ansvaret på Irak eller Syrien är felaktigt (Ibid., s. 

11612 B). Merkel (CDU) står fast vid att Tyskland och EU måste ta ansvar för vad som sker i 

Mellanöstern eftersom många utav IS-soldaterna som tvingar lokalbefolkningen till flykt, 

faktiskt kommer från Tyskland och andra europeiska medlemsstater (Ibid., s. 11614 A).  

  

Därav ser förbundskanslern (CDU) inte stängda gränser som lösningen utan hon tydliggör att 

det krävs ett nytt bindande fördelningssystem inom EU. Ett rättvist fördelningskriterium 

innebär inte att medlemsstater på eget bevåg kan sätta ett tak på hur många flyktingar man kan 

ta emot och hävda att resterande flyktingar tänker man inte ta hänsyn till. Vilket i slutändan 

skulle innebära att ett fåtal länder tvingas överta mer ansvar. Ett bindande fördelningssystem 

skapar även incitament till att bekämpa flyktorsakerna, samt bistå i internationella konflikter 

(Ibid., s. 11613 C-D).    

 

Hasselfeldt (CSU) håller inte med förbundskanslern utan står för att Tyskland inte kan lösa all 

världens problem på ”hemmaplan”. Hon hänvisar till att Tyskland redan tagit emot 40 % av 

samtliga flyktingar som anlänt inom unionen. Hennes syn skiljer sig därför inte bara från 

gårdagens debatt vad gäller CDU:s ståndpunkter utan även från partikollegan Kalb (CSU).  Hon 

medger att det krävs en rättvis fördelning inom unionen och att flyktingproblematiken är en 

prövning för hela EU, men flyktingkrisen har redan påvisat att det saknas solidaritet och 

efterlevnad av EU-regelverk i övrigt och därmed bör migrationstillströmningen stoppas (Ibid., 

s, 11629 A-B). 

 

 EU:s yttre gräns 

Det är EU:s yttre gräns som behöver stärkas inte den tyska, kan tydas från förbundskanslerns 

(CDU) anförande. För att stärka den yttre gränsen menar CDU att det krävs närmare samarbete 

med transitländer och ett förnuftigt Turkietsamarbetet behöver fås till stånd. Ett 

Turkietsamarbete skulle även innebära att man får kontroll över människosmugglingen som 
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pågår i Turkiet och Grekland. Givet förbundskanslerns argumentation härleds att om den yttre 

EU-gränsen stärks, minskar trycket vid den tyska gränsen. Den tyska gränsen förblir dock 

öppen (Ibid., s. 11613 C).  

 

 Finansiering 

Hasselfeldt (CSU) talar i sitt anförande om flyktingsituationen man upplevt i München och om 

dem 25 000 människor som anlänt under helgen. Hon ser alla dessa arbetsuppgifter som 

tillkommer med flyktingmottagandet och som berör samtliga politiska plan - förbundsregering, 

delstater och kommuner som problematisk. CSU-parlamentarikern menar att alla medarbetare 

som berörs av gränsöppningen i Bayern har redan nått sina fysiska och psykiska gränser. Att 

påstå att det är möjligt att ta emot migranter utan att generera skulder är orimligt då den 

finansiella gränsen redan är nådd enligt politikern (Ibid., s. 11627 C-D, 11628 A). 

Åtgärderna som presenterats under gårdagens budgetdebatt gör henne skeptisk och första 

meningsskiljaktigheten mellan syskonpartierna blir nu uppenbar. Som nämnts ovan 

argumenterar regeringen för att man först och främst behöver kommer tillrätta med 

fördelningsbördan inom Tyskland och därefter besluta hur mycket finansiering som erhålls. Att 

endast lägga fokus på den finansiella situationen mellan federal nivå, delstater och kommuner 

är inte tillräckligt menar CSU-ledamoten. Hasselfeldt (CSU) anser därför att 3 miljarder Euro 

från förbundsstatens sida till delstater och kommuner är otillräckligt. Hon argumenterar för att 

man i ett första skede bör komma tillrätta med finansieringen och lyfter att den centrala 

uppgiften som följer är att även komma i underfund med vilka strukturella åtgärder som är 

nödvändiga. Hur man snabbast integrerar flyktingar som inte kan återvända till sina hemländer 

pga. rådande krig och hur utvisningar av personer som nekas asyl ska gå till är frågor som måste 

klargöras (Ibid., s. 11628 A).  

Likt sina partikollegor instämmer Kauder (CDU) att finansieringen kan först klargöras efter att 

man kommit fram till hur arbetsfördelningen mellan federala och regionala myndigheter 

kommer att utformas. Han kritiserar de uttalanden från CSU om att tre miljarder Euro skulle 

vara otillräckligt och ifrågasätter hur man på förhand skulle kunna veta att så är fallet, innan 

man har kommit fram till vad som behöver genomföras gemensamt och vilka strategier som 

krävs (Ibid., s. 11623 A-B). Kauder (CDU) stannar inte inrikes när han argumenterar för hur 

finansiering bör ske utan blickar utåt mot arabvärlden. Han är förvånad över att ”rika arabiska 

länder” (Ibid., s. 11624 B) bidragit så pass lite.  
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Han lyfter trots det Jordanien som ett positivt exempel, att även ett litet land är kapabelt att ta 

emot flyktingar (Ibid., s. 11624 C).  

 

 Asylmissbruk 

Hasselfeldt (CSU) anser inte att Tyskland kan lösa all världens problem. Politikern ser den 

snabbt ökande tillströmningen som ohållbar och incitamenten att vilja ta sig till Tyskland 

behöver därför motarbetas. Tysklands handlingskraft bör enbart läggas på dem som faktiskt 

behöver skydd dvs. den legitima migrationen och inte möjliggöra asylmissbruk som den öppna 

gränsen för med sig. CSU-ledamoten lyfter balkanstaterna som exempel på hur asylrätten 

missbrukas, då dess invånare lockas till Tyskland av ekonomiska skäl. Hasselfeldt (CSU) 

hävdar att av dem som anländer till Tyskland härstammar cirka 40 % från Balkan (Ibid., s. 

11628 B, 11629 A). 

CSU-parlamentarikern betonar att det är flyktingar från krigsområden som verkligen hotas av 

förföljelse, som snabbt ska integreras och komma ut på arbetsmarknaden. Vidare anger 

ledamoten att lägsta lönegarantin behöver avskaffas. Det skulle minska incitamenten att migrera 

av ekonomiska skäl. För att påskynda asylförfarandet behövs, förutom att stätta stopp för 

asylmissbruket, en utarbetning av säkra tredjeländer och att individer som får sin prövan 

avslagen faktiskt utvisas (Ibid., s. 11628 B-D). 

 

 Ekonomiskt stöd i närområden 

Flyktingkrisen kan varken lösas i Tyskland eller i Europa. Lösningen måste man finna i 

hemländerna. Bilderna man ser från centralstationen i München menar CSU-politikern Brandl 

är till för att skapa felaktigt hopp för tusentals människor som befinner sig på flykt och har 

Tyskland som slutmål. Brandl (CSU) fortsätter och menar att Tyskland inte kan ta emot alla 

och vidare kan landet inte heller erbjuda den integration som krävs (Ibid., s. 11596 D). Just 

argumentationen om integration återkommer från CSU-ledamöter oavsett vilken ståndpunkt 

som diskuteras. Antalet flyktingar som ankommer till Tyskland stiger i snabbare takt än vad 

man kan anställa kvalificerad personal för att hantera flyktingsituationen (Ibid., s. 11597 D). 

CSU-politikern har varit på plats i ett flyktingläger i Jordanien och beskriver att Tysklands 

måste bistå på plats. Den tyska katastrof- och räddningsmyndigheten Technisches Hilfswerk 

(THW) menar han bidrar starkt till att människor kan stanna på flyktinglägret. Att THW getts 

ytterligare 2 miljoner Euro till förfogande är rätt åtgärd vilket han tackar inrikesministern de 

Maizière (CDU) för (Ibid., s. 11598 A).  
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Stödet CSU uppvisade under gårdagens plenumdebatten kan tänkas bero på att man under 

budgetpropositionen ville visa en enad front gentemot oppositionen. Dagens debatt 

demonstrerar att partierna intagit skiljaktiga ståndpunkter. CSU motsätter sig numera 

gränsöppningen och argumenterar för att det gynnar asylmissbruk. CSU riktar kritik mot CDU:s 

finansieringsplan som ses som bristfällig, och CDU riktar kritik mot syskonpartiet och 

ifrågasätter hur finansieringen kan beslutas om, innan arbetsfördelningen på federal, delstats- 

och kommunnivå är satt. CDU bemöter aldrig CSU:s uttalanden om den legitima och illegitima 

migrationen. På så sätt förskjuter man regeringens ansvar för asylmissbruket som CSU anser är 

ett resultat av gränsöppningen.   

  

Debatt 3: 24 september 2015  

Tyskland befinner sig nu i den tredje veckan med öppen gräns och Bayern har hittills tagit emot 

135 000 migranter (Plenarprotokoll 18/124 2015, s. 12060 D). Argumenten som förs fram i 

plenumsalen liknar tidigare debatter men det förekommer numera skarp kritik från 

syskonpartiet.  

 

 Ekonomiskt stöd i närområden  

Efter tre veckor är CDU och CSU nu överens om att man behöver bistå flyktingarna på plats. 

Det som skiljer dem åt är hur partierna rättfärdigar sin ståndpunkt. CDU:s positionering i frågan 

kan delas in i två olika argument, ett ekonomiskt och ett moraliskt, medan CSU fokuserar på 

vad de anser vara moraliskt korrekt i denna fråga.  

 

CDU:s ekonomiska argumentation till att bistå på plats förklarar Merkel beror på att kriget i 

Syrien lett till att länder i närområdet drabbats hårt i och med att man tagit emot miljoner 

flyktingar. Dessa länder står inför svårare utmaningar än vad man kan tänka sig i Europa och 

de har i vissa fall överstigit sin ekonomiska kapacitet. Därför behöver man stödja ekonomiskt, 

inte enbart för att detta är det humanitärt rätta att göra, utan för att det hänger samman med 

frågan hur många utav dessa flyktingar som annars fortsätter sin resa mot Europa. Gårdagens 

beslut om att 1 miljard Euro ställs till förfogande för FN:s institutioner är därför korrekt menar 

förbundskanslern (CDU) (Ibid., s. 11947 D-11948 A). 
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Kollegan Kauder (CDU) presenterar i sitt anförande de moraliska skälen för sitt 

ställningstagande. Flyktingars ständiga flykt till fots innebär en säker död för många människor, 

särskilt barn. Även i krigsområden som Erbil och Dohuk måste man agera för att inte fler ska 

ge sig iväg på den farliga resan med sina liv som insats. Annat vore omoraliskt. Därmed är det 

tillgången till hälsovård och föda i flyktinglägren som måste säkerställas (Ibid., s. 11960 C-D).  

 

CSU:s syn på vad som är moraliskt riktigt skiljer sig. Hasselfeldt (CSU) anser det vara 

omoraliskt att tvinga individer att ta sig till nya plaster med främmande kultur och att människor 

ska tvingas börja om från början. Ekonomiskt bistånd gör det möjligt för befolkningen att stanna 

i närområdet för att sedan få vara delaktiga i återuppbyggandet av deras samhällen. Det är att 

ta ett världspolitiskt ansvar enligt CSU-ledamoten (Ibid., s. 11964 B-C). 

 

 EU:s yttre gräns 

Förbundskanslern (CDU) tydliggör även under denna debatt att intensiva samtal med Turkiet 

behövs för att säkra den yttre gränsen. Merkel argumenterar också för att kunna ha en 

fungerande omfördelning av flyktingar inom unionen, behöver man vid EU:s yttre gränser 

konsekvent registrera ankommande flyktingar. En nödvändig åtgärd enligt kanslern är 

inrättandet av s.k. Hotspots i Grekland och Italien med målsättningen att flyktingar kan 

identifieras och registreras på plats samt att fördelning av flyktingar och avvisning kan 

genomföras vid dessa Hotspots (Ibid., s. 11947 C, 11948 A-B).   

 

Hasselfeldt (CSU) delar uppfattningen att Europas yttre gräns måste stärkas för att kunna 

hantera flyktingströmmen. Till skillnad från CDU ser hon lösningen i Ungern. I 

delstatsparlamentet i Bayern har CSU fört samtal med Viktor Orbán, som hon menar är 

huvudaktören för att kunna stärka Europas gränser. Vad man konkret ska ha samtalat om 

utvecklas inte i plenumdebatten (Ibid., s. 11963 D, 11964 A) men i denna analys utgås det ifrån 

att CSU ställer sig positivt till den ungerska premiärministerns uttalanden om att stänga den 

ungerska gränsen. Då det skulle minska antalet migranter som lyckas ta sig till Tysklands öppna 

gräns.   

 

Oförmågan att säkra gränserna vill Hahn (CSU) ändra på. Beväpnade styrkor ses som rätt väg 

framåt då det skulle inskränka människosmugglares kriminella aktiviteter. Yttre gränskontroller 
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skulle även täppa till hålen vid den tysk-österrikiska gränsen som för närvarande gynnar 

asylmissbruk (Ibid., s 12061 C).  

 

 Asylmissbruk 

Flyktingströmmen överbelastar bayerska myndigheter och måste stoppas, uttrycker Hasselfeldt 

(CSU) (Ibid., s. 11963 B-C). För att Tyskland ska kunna förbli starkt även i framtiden menar 

CSU att man måste inse att man nått sin gräns för att kunna erbjuda en effektiv integrering. 

Hasselfeldts argumentation om att all världens problem inte kan lösas på tysk mark är 

återkommande även i detta anförande (Ibid., s. 11964 D).  

 

CSU partikollegan Hahn instämmer att det är nödvändigt att flyktingströmmen stoppas om man 

även i framtiden ska kunna vara till hjälp. Han lyfter också den svåra uppgift kommunalpolitiker 

ställs inför när det kommer till medborgares oro om hur väl Tyskland kan klara av rådande 

utmaningar. Stoppas den nuvarande tillströmningen argumenterar Hahn (CSU) att 

asylmissbruket förhindras, asylförfarandet kan påskyndas och flyktingar som har rätt att stanna 

kan integreras (Ibid., s. 12061 A-B).   

 

CSU-ledamöterna protesterar bestämt mot den okontrollerade gränsen genom att lyfta brotten 

det leder till. En öppen gräns försvårar avvisningar och leder till att individer som inte har rätt 

till skyddsstatus går under jorden. Partiet ser detta som ett misslyckande som överbelastar 

Tyskland. Temat asylmissbruk fortsätter att vara aktuellt för CSU hösten ut medan CDU aldrig 

bemöter CSU:s ställningstagande. 

 

Polariseringen mellan CDU/CSU-unionen blir alltmer tydlig och olika åtgärder anses vara 

lämpliga. Partierna är överens om att man bör bistå ekonomiskt i närområden men argumenterar 

olika för sin ståndpunkt. CDU menar att länderna i närområdet står inför svårare utmaningar än 

EU-länderna. CSU fokuserar däremot på att det inte är humant att tvinga människor börja om 

sina liv i Europa. Likt tidigare debatter motsätter sig CSU den okontrollerade invandringen. För 

att stoppa asylmissbruket vill CSU se ett Ungern samarbete. CDU å andra sidan, bedömer att 

ett Turkiet samarbete gynnar säkrandet av EU:s yttre gräns utan att införa gränskontroller vid 

den tysk-österrikiska gränsen.  
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Debatt 4: 25 november 2015 

När denna plenumdebatt hålls har terrorattackerna i Paris den 13 november skakat Europa och 

CSU:s partikongress har nyligen ägt rum. Seehofer har blivit omvald som CSU:s partiledare 

och går i sitt tal i direkt attack mot förbundskanslerns flyktingpolitik. Budskapet är tydligt – 

man måste införa tak på hur många flyktingar som kan tas emot och att man kommer att kämpa 

ihärdigt för att detta mål ska nås. Ur CSU:s synvinkel är det inte möjligt att få bukt på 

flyktingkrisen utan ett tak (Müller och Rossmann, 2015). Trots CSU-partiledarens krav, står 

Merkel fast vid att landet ska fortsätta ta emot dem som flyr.  

 

 En öppen gräns av humanitära skäl  

Den terror Parisborna just upplevt, är den terror som människor utanför Europa försöker fly 

ifrån inleder Merkel (CDU). Förbundskanslern uppmanar kollegorna i förbundsdagen att ta ett 

djupt andetag och ha is i magen. Flyktingtillströmningen har ju trots allt inte ens pågått i ett 

halvår (Plenarprotokoll 18/139 2015, s. 13611 A-B). Kan Tyskland som har den starkaste 

samhällsekonomin i Europa verkligen hävda att ”det går inte längre” frågar Merkel (CDU). 

Man kan med all fördel tolka att Merkels anförande är ett svar på Seehofers utspel under CSU:s 

partikongress. Hon anser det vara ett enormt humanitärt fel att redan nu ge upp. En stängd gräns 

utesluts därför ur ekvationen. Tyskland behöver fortsätta försöka finna olika lösningar så som 

ett EU – Turkiet toppmöte, stärka EU:s yttre gräns, försöka få till stånd en interim regering i 

Libyen, anordna Hotspots (Ibid., s. 13613 C). Förbundskanslerns lista är således lång och det 

är argument som återkommande använts sedan gränsöppningen. Likt tidigare debatter fokuserar 

förbundskanslern på regeringens arbete att bekämpa akuta flyktorsaker och menar att under alla 

dessa år man följt rapportering om rådande konflikter, har man inte förstått att vad som 

exempelvis sker i Aleppo eller Mosul kan vara relevant för Essen eller Stuttgart. 

Förbundsministeriets budget för ekonomiskt samarbete och utveckling kommer därav att höjas 

till över 850 miljoner EUR meddelar Merkel (CDU). 

Merkel avslutar ställningstagandet med att ange att när frid återigen råder i Syrien kommer 

många av de som beviljats skydd enligt FN:s flyktingkonvention att återvända (Ibid., s. 13611 

A-B, 13612 A, 13614 D).  

 

Partikollegan Kauder (CDU) står bakom förbundskanslern. Att förvänta sig att tillströmningen 

ska minska när terror- och bombattacker äger rum i Mellanöstern är inhumant. Varken väst eller 
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öst kan lösa Syrienkriget på egen hand, utan man behöver agera gemensamt. Kauder (CDU) tar 

upp Rysslands agerande och att deras aktion ska ha lett till en ökning av flyktingströmmen från 

Aleppo. CDU-politikern hade hellre sett att Ryssland samarbetat med Tyskland (Ibid., s. 13625 

D-13626 A).  

Ytterligare en partikollega, Kruse (CDU), står bakom förbundskanslerns öppna gräns och 

menar att det är bra att landet hjälper dem som är i nöd. Precis som Merkel lyfter han att 

Tyskland klarat av flera svåra uppgifter, återföreningen, ”Energiewende”, finanskrisen och 

även flyktingsituationen kommer att bemästras. Kruse (CDU) är av åsikten att det fascinerande 

med förbundskanslerns politik är att man kanske inte alltid kan se det från början, men hennes 

väg in i mål visar sig alltid vara den bästa (Ibid., s. 13635 C). Dagens debatt tydliggör att CDU-

partigruppen varken riktar kritik mot Merkel eller regeringen för den förda flyktingpolitiken, 

utan att man förskjuter skulden på internationella aktörer.  

 

 EU:s yttre gräns 

Förbundskanslerns (CDU) argument är tillsynes i samma linje som tidigare – Tyskland ska 

fortsätta ta emot flyktingar, men Merkel talar numera om Tysklands skyldigheter som en 

rättsstat. Om gällande föreskrifter vid den yttre gränsen inte kan uppfyllas, förväntar sig många 

att Tyskland har förmåga att hantera migrationsströmmarna. Förbundskanslern kritiserar inte 

EU eller dess medlemsstater, utan anger lösningar givet det aktuella läget. Självklart krävs det 

en flyktingkris för att förändring ska äga rum, menar Merkel och är av åsikten att i kriser 

återfinns ”möjligheter”. Av den anledningen har det beslutats att tyska migrationsverket 

(BAMF) och arbetsförmedlingens arbete ska ledas av samma generaldirektör. Vilket Merkel 

(CDU) menar kommer eliminera onödigt dubbelarbete myndigheterna emellan, och möjliggöra 

snabb integration av flyktingar på arbetsmarknaden (Ibid., s. 13614 B).  

 

Kanslern (CDU) står fortsatt fast vid att Turkiet är en nyckelaktör för att EU ska återgå till en 

ordnad situation vid dess yttre gränser och samma argumentation från tidigare debatter används. 

Merkel är fortsatt övertygad om att Hotspots behövs för att säkra gränsen, men att det inte är 

rimligt att kräva att Grekland kommer att anordna detta utan att garanteras att andra 

medlemsstater övertar sin del av ansvaret (Ibid., s. 13612 B-D, 13613 D). För att bibehålla den 

fria rörligheten inom Schengenområdet på lång sikt menar Merkel (CDU) att ett permanent 

fördelningssystem av flyktingar baserat på ekonomi krävs (Ibid., s. 13613 B-C). 
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Förbundskanslern delar därmed inte Seehofers (CSU) ståndpunkt om ett nationellt beslut om 

tak för flyktingmottagandet.  

 

Kauder (CDU) bifaller partiledarens slutsats om att Turkiet är en nyckelaktör vad gäller 

säkrandet av EU:s yttre gräns. Ledamoten förtydligar att det är den yttre gränsen som måste 

säkras och inte att enskilda EU-stater bygger murar. Detta skulle innebära slutet på det Europa 

man en gång i tiden föreställt sig. Ledamoten föreslår en ny gränssäkerhetsbyrå då Grekland 

inte kan säkra yttergränsen på egen hand.  

Kauder (CDU) avslutar sitt anförande med att skarpt kritisera EU-kommissionen. Medan 

Tyskland anstränger sig för att hantera flyktingtemat, fokuserar kommissionen istället på att 

reglera hur högt en stearinljuslåga får brinna och ledamoten avslutar sitt tal med ”vissa håller 

på att bli lite galna” (Ibid., s. 13626 B, 13627 A). 

 

 Asylmissbruk 

CSU står fortsatt fast vid sin åsikt att migrationsströmmen måste stoppas. Hasselfeldt (CSU) 

framför att flyktingmottagandet känns av som mest i Bayern. Där ankommer 5 000 – 10 000 

flyktingar dagligen. Lyssnar man på medarbetarna som befinner sig på plats förstår man att 

gränsen för mottagningskapaciteten och möjligheten till integration är nådd (Ibid., s. 13631 B). 

För att kunna hjälpa de som är skyddsberättigade behöver antalet flyktingar begränsas. Ytterst 

viktigt är att man vet om vilka som kommer till Tyskland, vart de uppehåller sig och om man 

bara reser igenom eller stannar i Tyskland, dvs. gränskontroller måste genomföras.  

 

Ledamotens fortsatta motstånd mot illegitim migration kan tyckas vara naturlig efter det 

terrordåd Frankrike drabbats av. Hasselfeldt (CSU) vill att registrering av inresande ska 

genomföras konsekvent. Det blir därmed tydligt att CSU vill att gränskontroller ska genomföras 

och därmed stänga den fria gränspasseringen som för tillfället råder. Vidare vill CSU-ledamoten 

att man återgår till att följa Dublinförordningen och uppmanar alla delstater att faktiskt följa 

lagändringarna som trädde i kraft med Asylpaket I den 23 oktober – som bl.a. innebär att 

individer som ska utvisas, inte längre i förväg ska få erfara datumet för utvisningen (Ibid., s. 

13631 D).  

Tidigare i debatten visades att CDU riktar kritik mot EU-kommissions oförmåga att bistå under 

krisen. Hasselfeldt (CSU), likt sin partiledare, riktar kritiken inrikes: ”Vi stöttar 

förbundskanslern i det hon gör på europisk- och internationell nivå för att minska antalet 
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flyktingar.” (Ibid., s. 13632 A). Kommentaren kan tolkas som att CSU-ledamoten indirekt 

medger att hon inte stöttar förbundskanslern på nationell nivå. Kritik riktas även mot 

förbundsrådet, då det enligt parlamentarikern krävdes orimligt många månaders diskussioner 

innan Asylpaket I och lagen om säkra ursprungsländer kunde antas. Hade man agerat snabbare, 

hade situationen varit annorlunda i Tyskland. Det är tydligt att Hasselfeldt (CSU) inte vill tillåta 

en invandring som hon ser som illegal och ohållbar. Självklart ser politiker olika åtgärder som 

antingen passande eller olämpliga för olika sakfrågor, men Hasselfeldt trycker på att man måste 

inse att det de facto finns en gräns på Tysklands mottagnings- och integrationskapacitet (Ibid., 

s. 13632 B-C). 

 

Denna debatt åskådliggör den interna striden mellan Merkel och Seehofer, trots CSU-

partiledarens frånvaro i plenumsalen. Merkel (CDU) menar att Tyskland med sin starka 

ekonomi inte kan hävda att landet inte kan bidra mer. Kanslern delar därmed inte Seehofers 

(CSU) ståndpunkt om behovet att införa ett tak för flyktingmottagandet. CDU-partigruppen 

uttrycker stöd för förbundskanslerns (CDU) förda politik, men riktar skarp kritik mot EU-

kommissionen. Medan CSU riktar sin kritik mot Merkels inrikespolitik och förbundsrådet 

långsamma arbete. 

 

5.2 Sammanfattning analysperiod 1 

Sammanfattningsvis demonstrerar den första analysperioden att det föreligger en splittring 

mellan syskonpartierna. CSU ställer sig bakom gränsöppningen endast under den första 

debatten där partiet ser det som att Tyskland måste uppoffra sig när det kommer till 

flyktingkrisen, givet alla andra kriser som råder i omvärlden. Detta medan CDU anser att landet 

med sin starka ekonomi kan bidra mer. Positionsändringen inom CSU sker mycket snabbare än 

väntat och det är finansieringen av flyktingmottagandet och fördelningsbördan som leder till att 

CSU snabbt motsätter sig flyktingmottagningen. Analysen tycks därför följa hypotes 1 om en 

splittring som ökar över tid. För CDU:s del saknas en positionsändring och partiet håller fast 

vid gränsöppningen under hela perioden och uttrycker stöd för Merkels politik.  

 

Det råder även skillnad vem kritiken riktas mot. CDU:s kritik riktas mot EU-medlemsstater 

som ej tar ansvar, EU-kommissionen som anses fokusera på fel sakfrågor, arabvärlden som inte 

bistår tillräckligt och Ryssland. Förbundskanslern (CDU) uttrycker sig dock inte om 

arabvärlden och kritiserar aldrig Ryssland. Hennes missnöje riktas mot EU-länderna som på 

eget bevåg beslutar att man inte vill ta emot flyktingar. Vid ett tillfälle kritiserar en CDU-
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ledamot CSU:s slutsats om att det bör beslutas om finansieringen innan arbetsfördelningen är 

på plats. CSU delar uppfattningen om att andra EU-stater gör för lite, men den skarpa kritiken 

riktas mot regeringen och förbundsrådet. Förvisso stöttar partiet kanslerns arbete internationellt 

men uttrycker missnöje över Merkels flyktingpolitik inrikes.  

 

Den andra analysperioden kommer att tydliggöra att AfD argumenterar för ett samband mellan 

en ökad kriminalitet och gränsöppningen. Det kan därför tänkas att CSU under 2015 strategiskt 

bemöter AfD:s mediala kritik om asylmissbruket. Då ett direkt bemötande i förbundsdagen inte 

är möjligt i och med att AfD inte finns representerat i förbundsdagen. CDU bemöter aldrig 

CSU:s ställningstagande om asylmissbruket under den första analysperioden. AfD kan därför 

ses som en politisk kraft utanför förbundsdagens väggar, som CDU och CSU visar att de 

förhåller sig olika till. Analysen tycks således även följa den andra hypotesen. 

 

5.3 Analysperiod 2: AfD:s intåg i förbundsdagen 

Med AfD:s intåg i förbundsdagen har tonen i parlamentet blivit råare och mainstreampartierna 

tar olika strategier i anspråk vid bemötandet av nischpartiet. Analysperioden har sin start den 1 

mars 2018, när AfD:s lagförslag om medborgares rätt till skydd mot utländsk fara står på 

agendan.   

 

Debatt 1: 1 mars 2018 

 Asylmissbrukets konsekvenser   

AfD använder mannen som utförde terrordådet på en julmarknad i Berlin 2016, som exempel 

för att rättfärdiga regeringens misslyckande att skydda Tyskland mot utländskt hot. Reusch 

(AfD) lägger fram två argument till varför man anser det vara befogat att asylsökanden vid 

misstanke ska kunna fängslas på obestämd tid. Först och främst har polismyndigheten inte 

resurser till konstant övervakning. Gärningsmannen var ju en av dem som polisen bevakade, 

men olyckligt nog inte den kvällen lastbilen kördes in i folkmassan. För det andra har tyska 

myndigheter misslyckats med att utvisa utlänningar som utgör ett hot. Det är möjligt att låsa in 

psykiskt sjuka på obestämd tid, så varför då inte farliga fanatiker som försätter befolkningen i 

stor i fara? AfD-politikern uppmanar kollegorna i förbundsdagen att förklara till väljarna som 

lyssnar, varför de fortsatt ska utsättas för livsfara (Plenarprotokoll 19/17 2018, s. 1406 B-D, 

1407 A-B).  
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CDU och CSU antar till viss del en gemensam ståndpunkt gentemot AfD i frågan, men framför 

olika argument. CSU delar AfD:s uppfattning om att antalet utlänningar som begår brott är 

alarmerande och menar att kriminaliteten ökat i samband med flyktingkrisen. Partiet bekräftar 

därmed AfD:s positionering i frågan, men markerar att vad nischpartiet försöker göra är att 

måla upp en bild av att CDU/CSU-fraktionen har varit passiva i frågan. Mayer (CSU) lyfter 

koalitionens snabba reaktion under den senaste mandatperioden. Att bl.a. lagen om utvisning 

skärptes och att asylsökanden numera är förpliktigade att befinna sig på 

flyktingmottagningsanläggningar i upp till två år (Ibid., s. 1407 B-D, 1408 A). 

Schuster (CDU) håller med sin CSU-kollega om att alla åtgärder regeringen åstadkommit under 

förra och nuvarande mandatperioden sänt ut tydliga signaler gentemot kriminella. Den som 

missbrukar sitt uppehållstillstånd genom att begå brott ska utvisas (Ibid., s. 1412 C-D).  

 

CDU bemöter AfD med en grövre ton än syskonpartiet och går till personangrepp. Schuster 

(CDU) hånar Reusch (AfD), att han som icke jurist ska behöva förklara för Reusch som är 

utbildad jurist, att förbundsdagen ej har lagstiftande befogenheter i detta sakområde tycker han 

är underhållande. CDU-politikern uttrycker även att AfD i denna fråga skjuter med 

automatvapen medan CDU följer proportionalitetsprincipen (Ibid., s. 1413 A-B).  

 

Partikollegan Throm (CDU) fortsätter i samma ton. Han finner det ”jävligt oförskämt” att AfD 

lägger fram ett lagförslag när lagstiftningsbefogenheten saknas. Även Throm (CDU) läxar upp 

AfD-politikern genom att förklara att förbundsdagen endast har lagstiftande befogenhet när det 

kommer till lagen om avvisning och utvisning.  

Som angivet ovan bekräftar CSU AfD:s problemställning gällande migranters kriminalitet. 

CDU däremot, menar att AfD framställer en trångsynt bild som enbart fokuserar på utlänningar. 

Det finns ju trots allt också brottslingar med tyskt pass, uttrycker Throm (CDU) (Ibid., s. 1416 

D-1417 A).  

 Åtgärda asylmissbruket  

Till skillnad från den första analysperioden tar CDU nu ställning i frågan gällande 

asylmissbruket. Likt vad CSU länge gett uttryck för, anser även Seif (CDU) att Tysklands 

integrationsmöjlighet av asylsökanden är begränsad. Rätten att ansöka om asyl ska inte vara ett 

verktyg för att gagna invandringen, utan landets resurser ska enbart läggas på dem som har 
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skyddsskäl. Till sanningen hör att människor utan skyddsskäl, vissa med falska 

identitetspapper, lyckas ta sig in i Tyskland. Vilket leder till att fler migranter dras till samma 

tillvägagångssätt menar Seif (CDU).  

 

AfD reagerar snabbt på CDU-ledamotens uttalande. Spangenberg (AfD) frågar 

förbundsdagskollegan om han instämmer att CDU:s flyktingpolitik 2015–2016 orsakat lidande 

för den tyska befolkningen och om han ser protesterna mot den förda politiken som 

berättigande? Seifs (CDU) svar åskådliggör att partiet inte anser att asylmissbruket 

nödvändigtvis beror på gränsöppningen i sig. Det höga migrationstrycket i omvärlden beror på 

olika saker svarar CDU-ledamoten. Inte kan väl AfD mena att en tysk politiker orsakat 

Syrienkriget eller konflikterna i Irak, avslutar parlamentarikern (Ibid., s. 1469 A-D).  

 

För att förhindra asylmissbruket diskuteras oppositionspartiet FDP:s lagförslag om att 

klassificera Algeriet, Marocko och Tunisien som säkra ursprungsländer. När AfD intar 

talarstolen går man till direkt attack mot Merkels flyktingpolitik. Hermann (AfD) menar att 

Merkels gränsöppning lett till en markant ökning av kriminaliteten. Under 2016 ökade 

brottsligheten som begicks av invandrare med 53 procent. 11 procent utgjorde brott utförda av 

människor från Algeriet, Marocko och Tunisien, varav 2,4 procent representerade 

asylsökanden. Hermann (AfD) fortsätter och kritiserar den avgående inrikesministern de 

Maizière (CDU) för avtalet om återsändning som slutits med Tunisien. Enligt AfD-ledamoten 

genomförs återsändningen av tunisier i alldeles för långsam takt och det kommer att ta sex år 

att skicka tillbaka alla. Vilket i slutändan kommer att vara kostsamt för Tyskland (Ibid., s. 1472 

B-D).  

Kuffer (CSU) stödjer förslaget om att utöka listan med säkra ursprungsländer. Precis som CSU 

argumenterade under första analysperioden, tycker partiet fortsatt att man behöver särskilja på 

flykt och invandring för att förhindra asylmissbruket. En okontrollerad invandring är inte 

önskvärt. CSU tycker fortfarande att Tyskland ligger farligt nära bristningsgränsen trots 

nedgången av asylantalet under 2017 (Ibid., s. 1475 C-D, 1476 A).  

Kiesewetter (CDU) anser också att länderna bör kategoriseras som säkra.  Lagändringen bör 

kombineras med en rad migrationspolitiska samarbeten, så som handelspartnerskap, 

samarbeten inom utbildning och andra strategiska investeringar i regionen enligt CDU-

ledamoten (Ibid., s. 1476 C, 1477 B).  
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I deldebatten om lagförslaget reagerade varken CDU eller CSU på AfD:s kritik om Merkels 

flyktingpolitik. 

 

 Nationell säkerhet  

Harbarth (CDU) börjar sitt anförande med att erkänna att CDU/CSU-fraktionen hanterat 

terrorattentatet i Berlin felaktigt. Syskonpartierna är skyldiga att ge en utförlig redogörelse för 

offren om vad som skedde i samband med det islamistiska terrordådet. En central strategi på 

federal nivå behöver utvecklas som ska tjäna terrorattentatens offer. Man är även skyldig alla 

medborgare, att säkerställa att brottsbekämpande myndigheters handlingskraft stärks. Vad som 

står på agendan härnäst är att den utredning som tillsatts ska slutföras av 

undersökningskommittén. Frågor så som vilken effekt attacken på julmarknaden kommer att ha 

på myndigheter med ansvar för säkerhet- och invandringsfrågor och deras samarbete, samt vilka 

konsekvenserna inom utlännings- och asyllagstiftningen kommer att bli, är vissa frågor 

Harbarth (CDU) förväntas få svar på när utredningen är genomförd (Ibid., s. 1397 D-1398 A).  

 

Enligt von Storch (AfD) var det oundvikligt att ytterligare ett terrorattentat skulle ske. Hon 

anger att alla attentat i Tyskland genomförts av asylsökanden och muslimska migranter. Att 

öppna gränsen under 2015 var politiskt ansvarslöst och har lett till ett växande hot inrikes. Det 

är läge att Tyskland inser att man lever i en farlig tid, där inte alla människor är goda (Ibid., s. 

1400 A-B). 

Schuster (CDU) bemöter AfD-ledamotens anförande med att utredningen behöver slutföras för 

att man ska kunna förklara vad som skett och vilka fel som begåtts. Han vill inte låta fördomar 

styra kommitténs arbete. En undersökningskommitté är ett av den parlamentariska demokratins 

viktigaste verktyg. CDU-politikern hoppas därför att AfD-ledamoten har förmåga att ändra sin 

världsbild när hon får ta del av kommitténs arbete (Ibid., s. 1403 C).  

Även en CSU-politiker tar tillfället i akt att delta i diskussionen. Mayer (CSU) anser 

utredningen vara nödvändig om än dock sen. Ledamoten understryker att 

undersökningskommittén är olämplig för partipolitisk profilering. Fokus bör ligga på 

utvecklingen av myndigheternas arbete, informationsutbytet mellan polis och rättsväsendet och 

dialogen med offrens familjer (Ibid., s. 1405 A-D).  

Den första debatten åskådliggör att syskonpartierna för det mesta bemöter de ståndpunkter som 

förs fram av AfD, men att CDU och CSU för motstridiga argument som svar. Debatten visar 
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även på ett skifte i CDU där partiet blivit mer restriktivt i flyktingfrågan. CSU bekräftar vid 

flera tillfällen AfD:s ståndpunkter så som problemet med migranters kriminalitet och verkar 

därmed följa Meguids ackommoderande strategi. Medan CDU verkar följa den avståndstagande 

strategin.  

 

Debatt 2: 15 juni 2018 

I förbundsdagen fortsätter fokus att ligga på asylmissbruket och hur man åtgärdar problemen 

som uppstod under gränsöppningen. Två åtgärder ligger till grund för förda samtal, regeringens 

proposition om nyreglering av familjeåterförening för subsidiärt skyddsbehövande och 

inrikesminister Seehofers (CSU) ”master plan”. AfD lyfter genomgående CDU/CSU krisen 

under debattens gång och flera oppositionspartier påpekar Seehofers frånvaro i debatten, som 

sedan den 18 mars intagit inrikesministerposten. AfD uttrycker även kritik vad gäller 

situationen vid den tyska gränsen – migranter kan enligt partiet ta med sig hela familjen till 

gränsen och genom att ange ”trollordet” asyl släppas in (Plenarprotokoll 19/40 2018, s. 3947 

A). 

 Åtgärda asylmissbruket 

Mayer (CSU), statssekreterare vid inrikesministeriet, anger att lagförslaget legat till grund för 

koalitionsfördragsförhandlingarna. Utdragna diskussioner fördes om ett migrationsregelverk i 

samband med förhandlingarna, som statssekreteraren meddelar är ett arbete som kommer att 

drivas av inrikesministeriet. Lagförslaget är till för att förhindra och kontrollera den illegala 

migrationen och innebär att migranter med subsidiär skyddsstatus inte beviljas 

familjeåterförening (Ibid., s. 3946 D-3947 A).  

 

CSU argumenterar för att barnperspektivet has i åtanke. Minderåriga barn ska inte längre 

skickas iväg på en farlig resa för att sedan kunna få sina resterande familjemedlemmar till 

Tyskland. Lagförslaget innebär också att brottsdömda migranter och dem som begår brott i 

Tyskland inte beviljas familjeåterförening (Ibid., s. 3948 A-B). 

 

Statssekreteraren (CSU) bemöter AfD:s uttalade kritik genom att ange att vid den tyska gränsen 

avvisas redan individer som ej har asylanspråk eller som enbart vill resa genom Tyskland. 

12 000 avvisades under 2017 förklarar Mayer. Till sist uttrycker statssekreteraren att han 

motsätter sig fullkomligt AfD:s påstående om att man helt fritt kan få in familjemedlemmar i 
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landet (Ibid., s. 3947 C-D). Statssekreterarens tal kan tydas som en maktpositionering gentemot 

AfD, där CSU vill visa sig vara den sanna förespråkaren i flyktingfrågan.  

 

Middelberg (CDU) anser precis som CSU att propositionen uppfyller behovet att begränsa och 

kontrollera migrationen. Han menar att inom asyl- och flyktingpolitiken kan inte alla problem 

lösas på tysk mark. Man behöver kontinuerligt avväga den humanitära önskan att hjälpa alla, 

mot vad som faktiskt är möjligt (Ibid., s. 3955 A). Även CDU lyfter barnperspektivet och vill 

inte möjliggöra att det även i framtiden ska vara möjligt att skicka iväg barn på en livsfarlig 

resa. Lagförslaget anses vara en perfekt balans mellan humanitet och samhällets 

mottagningskapacitet (Ibid., s. 3959 B-C). Till skillnad från CSU-statssekreteraren bemöter 

Middelberg (CDU) aldrig AfD:s uttalanden.  

Lagförslaget röstas därefter igenom av regeringspartierna och antas i förbundsdagen (Ibid., s. 

3960 A). 

CDU-politikern Middelberg nämner inrikesministerns (CSU) ”master plan” och inte Seehofer 

själv. En omfattande plan som täcker migrations- och integrationstemat och banar väg för en 

ordnad invandring. Planen innefattar en fortsatt utökning av säkra ursprungsländer, nya 

flyktinganläggningar som ska effektivisera asylförfarandet och ”optimering av 

frihetsberövning” i väntan på deportering, för att undvika att människor går under jorden (Ibid., 

s. 4008 A, 4008 C). CDU-kollegan Seif deltar också i diskussionen och meddelar att 

inrikesministerns (CSU) plan omfattar 63 punkter. 

Seif (CDU) anser att man måste erkänna att massinvandringen i och med gränsöppningen satt 

det tyska samhället på prov. Den förda asylpolitiken har dessutom gynnat högerextremismen i 

landet.  

 

Vidare framför CDU-politikern en annan uppfattning än CSU-statssekreteraren ovan. Enligt 

ledamoten kan en registrerad asylsökande som i enlighet med Dublinfördordningen skickats 

tillbaka till ett annat EU-land, återigen släppas in vid den tyska gränsen. Något CDU-politikern 

vill se ändring på. Talet avslutas med att situationen från 2015 aldrig ska få upprepas (Ibid., s. 

4015 C-D, 4016 A-B). 

Likt debatten som hölls i mars kritiserar AfD fortsatt regeringens misslyckande att skydda den 

tyska befolkningen mot fara. I dagens debatt används den 14-åriga flicka som mördats av en 

asylsökande som fick sin ansökan avslagen december 2016 (Ibid., s. 4017 A).  
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Endast CSU bemöter AfD. Kuffer (CSU) instämmer att fel begåtts inom asylpolitiken, men 

finner det olyckligt att AfD missbrukar offer till förfärliga dåd på det här sättet. CSU menar att 

med ”master planen” läggs grunden för att bemöta människors oro med konkreta politiska 

åtgärder (Ibid., s. 4020 B-D). 

Debatten visar på att CDU tagit ett kraftigt steg åt höger och i överensstämmelse med CSU ser 

en restriktiv asylpolitik som lösning på asylmissbruket. CDU-ledamöter uttrycker vid flera 

tillfällen sitt stöd för nya inrikesministern (CSU) som sedan 2015 kritiserat Merkels 

gränsöppning. Syskonpartierna tar inte en gemensam ställning mot AfD:s kritik. CSU bemöter 

nischpartiets påståenden mer genomgående, medan CDU endast vid ett tillfälle bemöter AfD.  

 

Debatt 3: 28 juni 2018 

Det dröjer nästan tre år innan Tysklands förbundskansler ger en utförlig beskrivning av vad 

som skedde i samband med beslutet att öppna gränsen. Merkels (CDU) anförande bemöts aldrig 

riktigt av CSU. Endast AfD reagerar på kanslerns tal.  

 

 Undantagstillståndet 2015 

Förbundskanslern (CDU) vill ta tillfälle i akt och tala om gränsöppningen då det i dagsläget 

diskuteras mycket om händelsen. Beslutet som togs den 4 september 2015 var en unilateral 

åtgärd. 400 000 flyktingar hade redan ankommit till Tyskland och många migranter befann sig 

i Ungern. Den ungerska premiärministern ska ha kontaktat Österrikes kansler varpå kansler 

Faymann kontaktade Merkel. Gemensamt fattades beslutet om ett undantagstillstånd och 

ländernas utrikesministrar koordinerade ihop sig i samband med ett Gymnich-möte. Med det 

snabbt stigande antalet ankommande flyktingar diskuterades kort därpå frågan om avvisning 

vid den tyska gränsen. Dåvarande inrikesminister de Maizière (CDU) ska ha sagt nej till 

eventuella avvisningar. Merkel (CDU) förklarar att faktumet att det ankom mellan 8 000 – 

9 000 flyktingar dagligen möjliggjorde gällande EU-fördrag för medlemsstater att anta 

tillfälliga nationella åtgärder, för att hantera situationen som hade kunnat övergå till humanitär 

katastrof.  Förbundskanslern förtydligar att undantagstillståndet inte råder längre och att antalet 

flyktingar har minskat markant. Hon finner även i dag att gränsöppningen var rätt beslut som 

togs (Plenarprotokoll 19/42 2018, s. 4112 A-B).  
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  Åtgärda asylmissbruket 

Förbundskanslern (CDU) delar med sig av vad som görs på EU-nivå av regerings- och 

statschefer. Det gemensamma europeiska asylsystemet som förväntades antas i juni, skjuts fram 

då medlemsländerna inte är överens om alla rättsakter. Likaså gäller nya Dublin-IV-

förordningen. Merkel (CDU) uttrycker att många efter tre år av väntan inte tror att en EU-

lösning är möjlig, men kanslern menar att så inte är fallet. Medlemsstaterna kommer att komma 

överens eftersom alla är eniga om att nyreglering av regelverken skulle minska den illegala 

migrationen, förhindra människosmugglare och skulle möjliggöra legala överenskommelser 

mellan EU och ursprungsländerna (Ibid., s. 4111 D-4112 A).  

Att asylantalet minskat förklarar Merkel (CDU) beror på arbetet som gjorts på EU-nivå, EU-

Turkiet avtalet, Natos närvaro i Egeiska havet och förstärkandet av Libyens kustbevakning. 

Dock så kan man ännu inte vara nöjd med minskningen av flyktingantalet och hon citerar ”vi 

vill inte att 2015 återupprepas” och därför har det i koalitionsfördraget angetts flertalet åtgärder 

som regeringen ska arbeta vidare med. Kanslern betonar att ”inrikesministern har efter sitt 

tillträdande, analyserat situationen och sammanställt punkter som kräver vidare handling”. 

Handlingsplanen har den inre säkerheten som fokus och innefattar däribland genomförandet av 

effektivare avvisningar och utvisningar och ett stärkt gränsskydd. Förbundskanslern (CDU) 

anger också att flyktingar som söker skydd i Europa inte på eget bevåg ska välja vilket land 

man vill till. Vilket hänger samman med att asylsökandes sekundära förflyttning mellan EU-

medlemsstater måste organiseras bättre (Ibid., s. 4112 C-D).  

Avslutningsvis lyfter Merkel att 16 stats- och regeringschefer inom EU är överens om att en 

viktig dimension är människosmugglingen och att majoriteten av migranterna från Afrika inte 

har asylskäl. Det krävs därför samtal med de afrikanska staterna om hur avvisningarna ska gå 

till. Möjligtvis leder det till en minskning av antalet migranter som ger sig ut på den farliga 

resan utan skyddsskäl (Ibid., s. 4113 A-C).  

AfD framför i vanlig ordning sin misstro. AfD-partiledare Gauland, menar att Merkels dröm 

om en europeisk lösning aldrig kommer att bli verklighet. Han uppmanar förbundskanslern att 

sluta importera problem till Tyskland. Inte kan kanslern tro att andra EU-länder vill ha mord, 

knivattacker eller sexuella övergrepp integrerat i sina samhällen (Ibid., s. 4114 D, 4115 A). 

Merkel (CDU) bemöter aldrig AfD:s hårda kritik.  

CSU-ledamöterna är om man jämför med tidigare debatter, oerhört tysta när kanslern befinner 

sig i plenumsalen. Dobrindt (CSU) är den enda som kortfattat benämner att rådande situation 
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med migranter som själva väljer vilket EU-land man vill till, inte är acceptabelt (Ibid., s. 4127 

A). CSU:s frånvaro i debatten kan tänkas hänga samman med att man i och med det kommande 

delstatsvalet i Bayern inte vill associeras med konsekvenserna av asylmissbruket som 

gränsöppningen fört med sig.  Merkel (CDU) håller fast vid att gränsöppningen var rätt beslut 

2015. På EU-nivå menar CDU att positiva åtgärder uppnåtts men att man ännu inte är i mål. 

För första gånger bemöter kanslern (CDU) asylmissbruket i förbundsdagen och försäkrar att 

inrikesministerns (CSU) handlingsplan är en viktig del i att förhindra missbruket.  

 

Debatt 4: 5 juli 2018 

Den kulminerande krisen som rått mellan Merkel (CDU) och Seehofer (CSU) i flyktingfrågan 

ledde till ett krismöte vid månadsskiftet. Under måndagen den 2 juli ska syskonpartierna ha nått 

en överenskommelse och inrikesminister Seehofer (CSU) infinner sig i förbundsdagen för att 

presentera sin handlingsplan (Plenarprotokoll 19/46 2018, s. 4797 C).  

 

 Nationell säkerhet 

Brott som utförs av migranter och flyktingar har varit en het fråga när asylmissbruket 

diskuterats under våren och AfD har ofta använt de hemska dåden som inträffat i Tyskland för 

att påvisa regeringens misslyckande.  

 

Inrikesministern (CSU) har beslutat att 5,4 miljarder Euro ska gå till att stärka den inre 

säkerheten, för att befolkningen ska känna sig trygga. Myndigheter med ansvar för säkerhet 

utökas med 4 000 nya anställningar vilket ministern menar kommer att leda till att den federala 

polisstyrkan samt den federala kriminalpolisen blir effektivare i sitt arbete. För att 

migrationsverket BAMF inte ska bli av med kompetens ska 4 500 tjänster som varit 

tidsbegränsade att övergå till fastanställningar (Ibid., s. 4805 C-D).  

 

Harbarth (CDU) är ense med inrikesministern om stärkandet av den inre säkerheten. CDU-

ledamoten påtalar att syskonpartierna även under den förra mandatperioden arbetat hårt för att 

stärka säkerheten inrikes, samt försökt hantera effekterna av migrationstillströmningen. 

Harbarth (CDU) anger antagandet av Asylpaket I och II, EU-Turkiet avtalet och 

integrationslagen som några av de åtgärder regeringen åstadkommit. Man är ännu inte i mål 
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och uthålligt arbete krävs även fortsättningsvis för att tackla den svåraste utmaningen landet 

hittills ställts inför som migrationstillströmningen inneburit (Ibid., s. 4812 B-C).     

 

 Ny gränspolicy 

Inrikesministern (CSU) talar om de intensiva debatterna som ägt rum mellan syskonpartierna i 

början utav veckan. Nu ska man ha nått en överenskommelse i migrationspolitiken anger 

ministern. Det viktigaste som följer är att det nu införs en ny gränspolicy vid den tysk-

österrikiska gränsen. Migranter med inreseförbud ska avvisas omgående. Den ”spöktid” som 

rått är nu över. Transitcenter ska inrättas med syftet att snabbast möjligast utvisa asylsökanden 

utan skyddsskäl. En sann vändning av asylpolitiken, avslutar Seehofer (CSU) (Ibid., s. 4806 C-

D).    

Inrikesministerns anförande hålls kort och ingen debatt mellan koalitionen gällande 

gränspolicyn följer. Eventuellt kan det tänkas bero på att CDU- och CSU-ledamöter under våren 

uttryckt sitt fulla stöd till Seehofer (CSU) och hans ämbete.  

Sammanfattningsvis visar debatten att CDU-politikerna ger sitt fulla stöd till inrikesministerns 

(CSU) arbete att säkra den nationella säkerheten och motverka asylmissbruket som är ett 

resultat av gränsöppningen 2015. CDU/CSU-fraktionen har gått från polariserade 

positioneringar till att nu visa en enad i och med CDU:s restriktiva hållning i flyktingpolitiken.  

 

5.4 Sammanfattning analysperiod 2 

Asylmissbruket och dess konsekvenser är kärnfrågor som dominerar debatterna under hela 

analysperioden. Förbundsdagsledamöternas samtal åskådliggör en positionsändring inom CDU 

där partiet blivit mer återhållsamt i flyktingpolitiken i jämförelse med 2015. CDU delar numera 

CSU:s ställningstagande om asylmissbruket och partierna lägger gemensamt fram förslag på 

hur den illegala invandringen ska motarbetas samt att man röstar igenom oppositionspartiet 

FDP:s lagförslag om utökning av säkra ursprungsländer. 

 

I förhållande till AfD antar inte syskonpartierna ett gemensamt ställningstagande. CSU bemöter 

nischpartiets påståenden mer genomgående och bekräftar problemen nischpartiet för fram om 

exempelvis ökande antal brott som genomförs av migranter och flyktingar som kopplas samma 

med gränsöppningen. CDU legitimerar inte AfD:s deltagande på den politiska arenan i samma 
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utsträckning. CDU fokuserar därmed inte på vad AfD för fram utan går snarare till 

personangrepp och inriktar in sig på nischpartiets fördomar om utlänningar. Resultaten tyder 

på att den interna splittringen mellan syskonpartierna som var ökande under 2015 inte längre är 

aktuell under 2018 och därmed finns ej stöd för hypotes 1 som tidigare. Däremot tycks 

syskonpartiernas motstridiga bemötande av AfD således följa hypotes 2. 

 

6. Slutsats 

Som förväntat visar undersökningen att när flykting- och migrationsfrågan i samband med 

borttagandet av gränskontroller blir framträdande antar CDU och CSU särskiljande och 

polariserade positioner. CSU visar till en början stöd för gränsöppningen under 

budgetförhandlingarna och ledamöterna försäkrar oppositionen om att Tyskland kommer att 

lyckas hantera flyktingtillströmningen om man utvecklar nya strategier på lokal, regional och 

nationell nivå.  Skiftet i CSU:s positionering sker mycket snabbare än väntat, redan den femte 

dagen efter att den tysk-österrikiska gränsen öppnats, vill partiet att man stoppar migranterna. 

Finansieringsaspekten är en viktig del i skiftet, där CDU menar att man kan hantera situationen 

utan nya skulder i statskassan. CSU ser det som en kostsam affär och menar att först behöver 

arbetsfördelningen mellan den federala nivån och delstaterna klargöras. 

Det förekommer även kritik koalitionspartierna emellan. CSU riktar skarp kritik mot regeringen 

och förbundsrådet eftersom nödvändiga åtgärder, som exempelvis utökningen av säkra 

ursprungsländer, lett till långdragna processer och ett ökat asylmissbruk. CDU uttrycker stöd 

för förbundskanslerns politik under hela hösten 2015 och motsätter sig aldrig den öppna 

gränsen. Däremot riktar CDU kritik mot EU-medlemsstater som inte tar ansvar och motsätter 

sig flyktingmottagandet, EU-kommissionen som anses fokusera på felaktiga sakfrågor och 

Rysslands agerande i Syrien som förvärrar läget lokalt. 

Detta resultat står i kontrast till det som rapporterats av König (2017), som fann att motstridiga 

positionsställningar framförts inom CDU. Däremot följer plenumanalysen Dostals (2017) 

resultat, att en uppbenbar splittring identifierats inom konservativa mainstreampartier.  

  

Meningsskiljaktigheterna i flyktingpolitiken speglas i partiernas argument för och emot 

gränsöppningen. Partierna skiljer sig som mest i den humanitära aspekten och synen på 

asylmissbruk. Merkel och CDU:s linje åskådliggör att den moraliska aspekten präglar alla 

åtgärder som läggs fram. CSU å andra sidan, anser att det humanitärt rätta är att inte tvinga 
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individer att anpassa sig till en ny kultur. Det moraliskt korrekta är istället att bistå flyktingarna 

på plats. Gränsöppningen ses som orsak till ett ökat asylmissbruk och är det tema som CSU 

tidigt lyfter och vill åtgärda. CDU reagerar aldrig på asylmissbruket under 2015 och förskjuter 

därmed regeringens ansvar för de eventuella konsekvenser som gränsöppningen lett till.  

 

Den första analysperioden följer till en början den första hypotesen, då CDU/CSU visar på en 

intern splittring som ökar inledningsvis. Under den andra undersökningsperioden visas dock att 

syskonpartierna inte längre framför polariserade ställningstaganden. Den första hypotesen 

finner därmed inte stöd för hela mätperioden. 

 

Givet AfD:s intåg i förbundsdagen 2017, kan den andra analysperiodens resultat kopplas till 

Meguids teori. Enligt Meguid sker ett strategiskt agerande redan när mainstreampartier ställs 

inför beslutet att bemöta nischpartier. Sammanfattningsvis, antar inte CDU/CSU en gemensam 

ställning mot AfD. CDU-ledamöterna reagerar inte på nischpartiets politiska agenda utan väljer 

att fokusera på partiets fördomar mot utlänningar och hånar vid flera tillfällen AfD-

ledamöterna. Förbundskanslern (CDU) som genomgående får skarp kritik av nischpartiet, 

interagerar aldrig med partiet i plenumsalen. CDU anses således följa Meguids ignorerande 

strategi och ger ej AfD utrymme i det politiska sammanhanget. CSU å andra sidan bemöter 

genomgående AfD:s påståenden och kritik. AfD är det parti som i förbundsdagen introducerar 

kopplingen mellan kriminaliteten i landet och gränsöppningen 2015. CSU bekräftar AfD:s 

problemställning och menar att det är ett allvarligt problem med den ökande terrorn och brotten 

som utförs av migranter. CSU följer därför den ackommoderande strategin i och med valet att 

bemöta AfD. Med inrikesministerns handlingsplan som utvecklats för att hantera 

asylmissbruket, visar CSU att de är den politiska sakfrågans primära förespråkare. Därmed 

bekräftar analysperioden under 2018 den andra hypotesen, där motstridiga uttryck förs fram 

som svar på AfD:s politiska agenda.  

 

För 2018 fastställs att asylmissbruket är det tema som genomgående präglar flyktingpolitiken. 

CDU står numera för en återhållsam migrations- och flyktingpolitik och syskonpartierna är 

överens om att man inte vill återuppleva 2015. Alla åtgärder som läggs fram fyller därför 

funktionen att hämma asylmissbruket och få kontroll över den okontrollerade invandringen. 

Den nya gränspolicy som implementeras som en del av inrikesminister Seehofers 
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handlingsplan, ses som hans försök att stoppa tillbaka korken i flaskan som Merkel öppnade 

2015.   

 

7. Utblick och framtida forskning 

Gränsöppningen 2015 är historiskt avgörande och symboliserar en brytpunkt i Merkels 

ämbetsperiod som partiledare och förbundskansler. Både Merkel och Seehofer har utanför den 

här studiens analystidsram, lämnat besked om att de lämnar sina partiledarposter. De till en 

början polariserade positionerna i flykting- och migrationsfrågan har påverkat unionen mellan 

CDU och CSU. Kampen om hur man bäst hanterar flykting- och migrationspolitiken kommer 

även fortsättningsvis att utmana regeringsstabiliteten.  

För att kunna dra slutsatser om CDU och CSU:s strategiska agerande i bemötandet av AfD och 

vilken effekt det har haft på väljarförtroendet finns behov av ytterligare studier. Resultaten från 

2015 demonstrerade att motstridiga ställningstaganden framförts i realtid i förbundsdagen. Har 

polariseringen som Meguid anser ge upphov till tvivel bland väljarkåren, stärkt AfD ytterligare? 

Att analysera delstatsvalresultaten från Bayern och Hessen under 2018, och Bremen, Sachsen, 

Brandenburg och Thüringen under 2019 vore även det lämpliga vägar att fördjupa studien.  

Givet delstatsvalresultaten kan därefter val av delstatsparlamentsdebatter rättfärdigas för att öka 

vår förståelse om partiernas agerande. Detta kan även länkas samman med en analys av 

partiernas valmanifest inför valet till förbundsdagen 2021. Forskningsstudien skulle därmed ge 

en bred förståelse för vad AfD:s inträde betytt för CDU/CSU-samarbetet. 

Kommer gränsöppningen slutligen att leda till slutet på det CDU/CSU-samarbete som 

dominerat tysk politik under hela efterkrigstiden? 
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