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BERLINI GYORS – A HÉT FŐ HÍREI HÉTFŐN 

2021. MÁJUS 3.  

 

1. Friedrich Merznek fontos szerepe lesz az uniópártok választási kampányában  

A drámai hatórás CDU-elnökségi ülés végére 78%-kal megszavazott Armin Laschet 

kancellárjelöltsége önmagában még nem jelentheti az uniópártok sikerességének garanciáját a 

választási kampány során, főleg a személyére vonatkozó, továbbra sem jelentős javulást mutató 

közvéleménykutatási eredménye alapján.  

Az uniópártok kancellárjelöltje április 28-án, szerdán videókonferencia keretein belül jelentette 

be, hogy Friedrich Merznek fontos szerepet szán a választási kampányban. Laschet szerint 

Merz gazdasági szaktudása nagy segítséget jelenthet a koronavírus járvány okozta, egész 

Németországot érintő gazdasági károk leküzdésében. Laschet nyilatkozata szerint: „Az Unió 

már számos komoly válságon át sikeresen vezette Németországot, a megfelelő koncepciókkal 

és a megfelelő személyekkel. Számomra Friedrich Merz is közéjük tartozik. Csak csapatban 

nyerhetünk.” A videókonferenciára a CDU valamennyi tagja hivatalos volt, tartományi, 

országos és európai-parlamenti szinten egyaránt. A bejelentéssel így minden szinten elismerték 

a párt fontos pozícióban lévő tagjai, hogy innentől kezdve Armin Laschet és Friedrich Merz 

együttműködnek a párton belül, hiába voltak konkurensei egymásnak.  

A hivatalos közlés alapján újfent megmutatkozott, hogy az elkötelezett és megfontolt Armin 

Laschet kiválóan tudja teljesíteni a kiegyensúlyozó, kiegyenlítő szerepet a párton belül és fel 

sem merül, hogy kudarcként kezelje a közvéleménykutatások rossz eredményeit. A döntés 

értelmében Friedrich Merz vélhetően nem csak a választási kampányban kaphat szerepet, 

de akár az alakuló kormányban is helyet foglalhat.  

német nyelvű videóösszefoglalóért a témában kattintson ide. 

német nyelvű összefoglalóért a témában kattintson ide. 

 

2. Hans-Georg Maaßent jelölte a CDU Thüringiában a hétvégén, saját pártja 

figyelmeztetése ellenére is  

Hans-Georg Maaßen, a Szövetségi Alkotmányvédelmi Hivatal korábbi elnöke, a hétvégén 

elnyerte a Suhl, Schmalkaden-Meiningen, Sonneberg és Hildgburghausen-Henneberg 

választókerületben a szövetségi parlamenti mandátumot. A döntés nagy port kavart a CDU-

n belül, két egymással ellentétes álláspont alakult ki. 

Christian Hirte a thüringiai CDU elnöke, Maaßen stílusát és kijelentéseit kritizálta, mert 

véleménye szerint azok polarizálnak a választópolgárok között, és nem gondolja, hogy a CDU-

nak ez segít. Vele ellentétben a Maaßent inkább támogató Thorsten Frei, a CDU szövetségi 

parlamenti frakciójának helyettes vezetője kiemelte, hogy a CDU néppárti jellegéből adódóan 

széles politikai spektrumot tud integrálni, így előnyös lehet a pártnak Maaßen által egy új 

perspektíva beemelése.  

https://www.youtube.com/watch?v=dzpV44_w800
https://www.welt.de/politik/deutschland/article230710483/Armin-Laschet-holt-Friedrich-Merz-in-sein-Wahlkampfteam.html
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Maaßenről ugyanis egyrészről köztudott tény, hogy a szövetségi kormány 

menekültpolitikájával ellentétes állásponton van. Másrészről fontos tényező, hogy egyes 

sajtóértesülések szerint viszont Maaßen a korábbiakban jó viszonyt ápolt a szélsőjobboldali 

Alternatíva Németországért párttal. Mindemellett a jobboldali sajtóban Angela Merkel 

legnagyobb kritikusaként jelent meg.  

német nyelvű összefoglalóért a témában kattintson ide.  

 

3. Zöld kancellárja lenne Németországnak ha vasárnap lettek volna a választások 

Lassan felpörög a választási kampány Németországban a szeptemberi választások előtt.  Egyes 

felmérések szerint a Zöldeknek van a legnagyobb esélyük arra, hogy Angela Merkel 

utódját adják, ez pedig nem csak a CDU/CSU pártszövetség kormányzásának végét jelentheti, 

hanem egy erőteljes környezetvédelmi fordulatot is hozhat a német poliitkában. A szombaton 

megjelent adatok szerint Angela Merkel pártja 24%-on áll jelenleg, míg a Zöldek 25%-os 

támogatottsággal bírnak. A harmadik kancellárjelöltet adó Szociáldemokrata párt 14%-on áll. 

A választási kampány szempontjából fontos témákra tekintettel a választópolgárok 16%-a adta 

meg áprilisban, hogy a környezet és a klímavédelem a legfontosabb téma számunkra, 

amivel a politikusoknak foglalkozniuk kellene.  

német nyelvű összefoglalóért a témában kattintson ide.  

 

4. Jens Spahn: vita a már beoltottak jogairól, társadalmi feszültségek 

Jens Spahn szövetségi egészségügyi miniszter már április 26-án, hétfőn exkluzív interjút adott 

a már beoltottak és a még nem beoltottak jogaihoz kapcsolódóan. Az interjúban Spahn 

kiemelte: cél, hogy a beoltottakat és a negatívan teszttel rendelkezőket jogilag egyenlően 

lehessen kezelni. Ez egy rendelet útján valósulhat meg, ami alapján világosan meg lehet majd 

állapítani, hogy milyen rendelkezések vonatkoznak azokra, akik az említett két mód egyikével 

tudják igazolni, hogy nem fertőzöttek. Kiemelte, hogy a rendelet elfogadása és beiktatása 2-

4 hétig tarthat el, ha viszont életbe lép mindenki számára átlátható lesz, hogy hova utazhat, 

mikor mehet fodrászhoz és milyen szabályok alapján tarthat kapcsolatot másokkal.  

Az interjú során felmerült a priorizált csoportok oltási elsőbbségének eltörlésére való igény is, 

amiért már sokan felszólaltak a német politikai és közéletben. Az egészségügyi miniszter 

megerősítette a priorizálás fontosságát és kiemelte, hogy minden kritika ellenére ez még 

mindig egy olyan eszköz, amivel szövetségi szinten nap mint nap életeket ment az ország. 

Spahn hasonlóan érvelt a szórakoztatóiparban dolgozók követeléseivel szemben – akik a 

szövetségi szintű vészfékrendszer további lezáró korlátozásai ellen kezdtek kampányba. A 

színészek mellett az egészségügyi dolgozók is kampányt indítottak, igaz ők nem a nyitásért: 

egyrészt az általuk végzett mindennapi munka nehézségeire hívják fel a lakosság figyelmét, 

másrészt  emlékezteti kívánják a német lakosságot arra, hogy még nincs itt az ideje a 

szórakozóhelyek nyitásának. Jens Spahn az interjút azzal zárta a szövetségi kormány 

legfontosabb feladata a témában, hogy a társadalmi csoportok közötti kommunikáció jöjjön 

létre, ha már ilyen jellegű kritikákról van szó.  

német nyelvű videóösszefoglalóért a témában kattintson ide. 

https://www.spiegel.de/politik/deutschland/hans-georg-maassen-fuer-cdu-in-thueringen-als-bundestagskandidat-nominiert-a-5c2c35d5-e021-455e-a9e7-777720fd3115
https://yougov.de/news/2021/04/30/sonntagsfrage-grune-starkste-kraft-vor-cducsu/
https://www.welt.de/politik/deutschland/video230661585/Bundesgesundheitsminister-Jens-Spahn-live-im-neuen-WELT-Studio.html


3 
 

 

5. Az Európai Bizottság pert indított, Merkel bejelentette: szerdától nem oltják a 60 év 

alattiakat az Astra Zeneca vakcinájával  

Az Európai Bizottság április 26-i sajtótájékoztatóján bejelentette, pert indít az Astra Zeneca 

gyógyszergyártó cég ellen. A per indításának oka, hogy a brit-svéd gyógyszergyártó vállalat a 

korábbi szerződésben rögzítettekhez képest késve és lényegeseb kevesebb koronavírus elleni 

oltóanyagot szállított az unió számára. Az ügy kapcsán a vállalat kiadta hivatalos 

állásfoglalását, amelyben hangsúlyozták, hogy a késés oka az összetett tárgyalásokban és 

gyártási kihívásokban keresendő.  Továbbá megerősítették, hogy a szerződéseknek 

megfelelően április végéig közel 50 millió adag vakcinát fognak szállítani az európai 

országokba.  

német nyelvű videóösszefoglalóért a témában kattintson ide. 

A 60 éven felüliekre korlátozzák az új típusú koronavírus okozta betegség elleni 

AstraZeneca-féle védőoltások használatát Németországban - jelentette be Angela Merkel 

német kancellár április 27-én, kedden Berlinben. Az új szabályt szerdán vezetik be az 

úgynevezett állandó oltási bizottság (STIKO) - a szövetségi kormány munkáját a fertőző 

betegségek elleni védekezés ügyében ajánlásokkal segítő szakértői testület - ajánlására.    A 

bizottság azért adott ki új ajánlást, mert a legújabb tudományos ismeretek szerint a vakcina a 

60 éven aluliak körében vérrögképződést idézhet elő az agyban. Ez a mellékhatás nagyon 

ritkán fordul elő, de nagyon súlyos. Jens Spahn egészségügyi miniszter hozzátette: a változtatás 

hozzásegíthet ahhoz, hogy gyorsabban beoltsák a 60 felettieket, ami az éppen felfutóban lévő 

harmadik járványhullámot tekintve különösen fontos.  

német nyelvű videóösszefoglalóért a témában kattintson ide. 

 

6. Tömegtüntetések május elseje alkalmából Berlinben 

A munka ünnepén számos tüntetés zajlott Berlinben. A megmozdulásokon összesen 

harmincezren vettek részt. A napközben tartott demonstrációkon nem történt nagyobb 

rendbontás, a résztvevők betartották a koronavírus-járvány miatti higiéniai szabályokat. Ez 

azonban nem így történt az este kezdődő, a szélsőbaloldali színtér által szervezett 

hagyományosan Forradalmi május 1-jei-nek nevezett tüntetésen. A szélsőbaloldali 

csoportok által rendezett megmozduláson a tüntetők a hatóságokra támadtak. Az 

összecsapásban harminc rendőr sérült meg. A rendet csak a 22 órakor kezdődő kijárási tilalom 

után,  nagyjából éjfélre sikerült helyreállítani.  

német nyelvű videóösszefoglalóért a témában kattintson ide. 

 

7. Az MCC és a Magyar-Német Intézet hírei  

Az MCC Média és Nemzetközi Kapcsolatok Iskoláinak közös szervezésében február 22-én 

elindult Ambassador’s Talks rendezvénysorozatának április 28-i vendége Dr. Gyarmati 

István nagykövet úr volt, aki 45 éves karrierje során a világ számos válságzónájában képviselte 

https://www.welt.de/politik/deutschland/article230667295/AstraZeneca-EU-leitet-rechtliche-Schritte-gegen-Impfstoffhersteller-ein.html
https://www.zdf.de/nachrichten/panorama/corona-astrazeneca-impfungen-frauen-100.html
https://www.youtube.com/watch?v=ScPsnVx-_7U


4 
 

hazánkat és a nemzetközi közösséget. A rendezvényről kérszült beszámolót az MCC honlapján 

érheti el.  

További információért kattintson az MCC honlapjára. 

Az MCC egyetemi programjának Társadalom- és Történelemtudományi Iskolája A 

nemzetállami szuverenitás és a büntetőpolitika kapcsolata címmel tartott online előadást 

április 30-án pénteken. A meghívott előadó Gaëtan Cliquennois, az Université de Nantes 

kutatója volt, aki a beszélgetés alatt a bemutatta, hogy a nemzetállami szuverenitás egyik 

sarkalatos eleme, a büntetőpolitika miként vált bírói felülvizsgálat tárgyává az európai bírói 

fórumokon (EJEB, EUB).  

További információért kattintson az MCC honlapjára. 

Programajánló: A digitális forradalomnak köszönhetően a szélsőséges tartalmak futótűzként 

terjednek a világhálón, és néha hetek alatt képesek radikalizálni egyes személyeket. 

Ugyanakkor az internet és a média arra is lehetőséget ad, hogy ezen tartalmak ellen 

hatékonyabban léphessenek fel az egyes szereplők. Radikalizáció és deradikalizáció a vallási 

szélsőségesség elleni küzdelem a digitális korban címmel Zoom eseménnyel készül 2021. 

május 6-án csütörtökön A Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért és a 

Migrációkutató Intézet.  

További információért kattintson az MNI honlapjára.   

Részvétel kizárólag regisztrációval, melyet május 5-ig várunk az mni@mcc.hu címre 
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