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2023. február 20. 

 

1. A Müncheni Biztonságpolitikai Konferencia (MSC) eredményei 

Münchenben véget ért az 59. alkalommal megrendezett legrangosabb biztonságpolitikai konferencia, 

amelynek középpontjában az orosz-ukrán háború és Ukrajna – főleg fegyverszállításokkal történő – 

támogatása állt, és amelyre Oroszországot és Iránt ezúttal nem hívták meg. 

Josep Borrell, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője bejelentette, hogy az 

Európai Unió a lőszerek közös beszerzésére irányuló eljáráson dolgozik, majd Von der Leyen, az 

EU Bizottság elnöke a konferencián tartott beszédében vásárlási garanciákat szorgalmazott a 

fegyveripar számára, amelyről összeségében elmondható, hogy képviselői keresett tárgyalópartnerek 

voltak az egyeztetéseken. 

A konferencián nagy várakozás előzte meg Wang Yi kínai vezető diplomata beszédét, aki bár 

konkrétumok megnevezése nélkül, de egy Ukrajnára vonatkozó békekezdeményezést jelentett be, 

amelynek élére Kína állna. Az MSC résztvevői a bejelentésre szkeptikusan reagáltak, mivel Peking 

eddig nem foglalt állást a konfliktus kapcsán és a csúcsdiplomata nem árult el további részleteket a 

kínai tervvel kapcsolatban. Ezenfelül beszédében Wang percekig sértegette az Egyesült Államokat, a 

két nagyhatalom közötti feszült viszony a konferencián sem javult. Jelentések szerint Wang és 

Anthony Blinken amerikai külügyminiszter találkozóján is karcos volt a szóhasználat. Az amerikai 

külügyminisztérium szerint „nagyon közvetlenül és nyíltan” beszélt Wanggal Blinken és 

„következményekre” figyelmeztetett, ha Peking fegyvereket vagy felszerelést biztosít Oroszországnak 

az ukrajnai háborúban, vagy segít kijátszani a nyugati szankciókat. 

Irán kormányának képviselőit sem hívták meg a biztonsági konferenciára, amelyen az Egyesült 

Államok, Németország, Franciaország és Nagy-Britannia külügyminiszterei Irán „nukleáris 

eszkalációjára” figyelmeztetettek. Aggodalmukat fejezték ki továbbá Teheránnak a Nemzetközi 

Atomenergia-ügynökséggel történő „együttműködés hiánya” miatt. Az Irán és Oroszország közötti 

„elmélyülő kölcsönös katonai együttműködés”, amelyet mindannyian elítélnek, is szóba került a 

külügyminiszterek találkozóján. 

Az MSC egyik fő célja az volt, hogy az Egyesült Államokon és Európán túlmutató szemléletet 

alakítson ki, és az eddig elhanyagolt, úgynevezett globális délre is kiterjedjen. Ennek megfelelően 

minden eddiginél több feltörekvő és fejlődő országot hívtak meg. A pódiumon pedig egyértelművé 

vált az a kísérlet, hogy a Nyugat oldalára állítsák őket, meggyőzzék őket, hogy foglaljanak állást 

Oroszországgal szemben. 

Összeségében elmondható, hogy áttörő eredmény nem született, az amerikai-kínai konfliktus 

továbbra is mélyülő tendenciát mutat, a nyugati szövetségesek az orosz-ukrán háború kapcsán nem 
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mondtak és mutattak fel újat, azonban újból biztosították Ukrajnát támogatásukról és megerősítették 

egymást ezen döntésükben.  

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide. 

 

2.  A német helyhatóságok egyre kevésbé bírják a migrációs nyomást 

Berlinben Nancy Faeser (SPD) szövetségi belügyminiszter meghívására Menekült-csúcsot tartottak 

a tartományi belügyminiszterek és a helyhatóságok szövetségeinek képviselőivel a pénzügyi terhek 

elosztásáról, valamint a menekültek elhelyezésének nagyobb mértékű szövetségi szintű segítéséről. 

A csúcsra azért volt szükség, mert számos önkormányzat és járási hivatal úgy látja, már nem tud több 

menekültet elhelyezni azok folyamatosan növekvő száma miatt (csak tavaly 217.774-en kértek 

újonnan menedékjogot Szíriából, Afganisztánból, Törökországból és más országokból - többen, 

mint a 2016-os menekültválság óta bármikor), így megbízható finanszírozást és az illegális migráció 

korlátozását követelik a szövetségi és tartományi kormányoktól. Jól bemutatja a helyzetet a múlt 

héten Jens Marco Scherf (Zöldek), Miltenberg járási hivatalvezetőjének Olaf Scholz (SPD) 

kancellárnak címzett levele, amelyben felhívta Scholz figyelmét, hogy a menekültek helyi befogadása 

elérte kapacitásának határát és korlátozni kell a Németországba áramló migrációt. 

Mindazonáltal a várakozások ellenére nem született átütő eredmény a csúcson. A felek négy 

munkacsoportban létrehozásában állapodtak meg a legégetőbb problémák kezelésére: Egy a lakhatási 

és pénzkérdésekkel, egy a döntéshozatali folyamatok lerövidítésével, egy harmadik a bölcsődék, az 

iskolák és a munkaerő-piaci integráció helyzetének javításával, a negyedik pedig a migrációs politikai 

kérdések megválaszolásával foglalkozik majd. A költségek megosztásával kapcsolatban azonban 

egyelőre nem találtak megoldást a felek: míg az önkormányzatok és járási hivatalok azonnali pénzügyi 

enyhítést követelnek, Faeser rámutatott, hogy a szövetségi kormány az idei évre már 2,75 milliárd 

eurót bocsátott az önkormányzatok rendelkezésére és további kérdések ezzel kapcsolatban húsvét 

környékén kerülhetnek tisztázásra Olaf Scholz kancelláral.  

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide. 

 

3. Annalena Baerbock skandináviai látogatása 

 Annalena Baerbock (Zöldek) szövetségi külügyminiszter múlthéten Finnországba és Svédországba 

látogatott azzal a céllal, hogy elősegítse a NATO tervezett északi bővítését. Útja során továbbra is 

arra bíztatta Svédországot és Finnországot, hogy csatlakozzanak a NATO-hoz, mely csatlakozást 

Törökország jelenleg blokkol. Baerbock elmondta, hogy a NATO-nak szüksége van a két országra, 

mert azok tovább erősítenék a védelmi szövetséget, ami jelen helyzetben az ukrán-orosz háború 

miatt különösen fontos. A külügyminiszter felkereste a Helsinki alatti hatalmas védelmi bunkereket 

is, mely 900.000 ember befogadására képes. Ezzel kapcsolatban a zöld politikus hangsúlyozta, hogy 

a polgári védelem terén Finnország úttörő szerepet tölt be Európában és a földalatti védelmi hálózata 

példaértékű Németország számára. 

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide. 

https://www.deutschlandfunk.de/welche-ergebnisse-die-sicherheitskonferenz-erzielt-hat-und-welche-nicht-100.html
https://www.rnd.de/politik/muenchner-sicherheitskonferenz-die-ergebnisse-nach-drei-tagen-beratung-IU7WQD2MX5EZ5NBYU27Z3EAVBI.html
https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/fluechtlingsgipfel-faeser-107.html
https://www.zeit.de/politik/deutschland/2023-02/fluechtlingsgipfel-nancy-faeser-laender-kommunen-unterstuetzung
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/annalena-baerbock-auf-sicherheitsmission-in-finnland-und-schweden-a-b13dd885-faaf-4a4d-bf67-2a371a6d86a0
https://www.tagesspiegel.de/politik/ohne-weitere-verzogerung-baerbock-fordert-aufnahme-von-finnland-und-schweden-in-die-nato-9344717.html
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4. Ellentmondásos kiáltvány a békéért  

Jelentős közéleti visszhangot váltott ki Alice Schwarzer, a német nőmozgalom legismertebb 

képviselőinek egyike, az Emma feminista folyóirat alapítójának és főszerkesztőjének és Sahra 

Wagenknechtnek, a Baloldali Párt Bundestag-képviselőjének a közelmúltban megjelent közös 

kiáltványa. 

A „Kiáltvány a békéért” (Manifest für Frieden) című írásban a két szerző a háború mielőbbi 

befejezése mellett foglal állást, ugyanakkor abban elsősorban külső hatalmakat és magát Ukrajnát 

teszik felelőssé a háborúért. Schwarzer és Wagenknecht meglátása szerint az Ukrajnának szánt újabb 

és újabb – köztük német – fegyverszállítmányok csak további pusztítást idéznek elő, amely 

„csatatérré” változtatja az egész országot, míg ukrán győzelemre esély sem látszik. Az egyoldalú 

megközelítés, valamint az orosz agresszió teljes elhallgatása komoly kritikát váltott ki a német 

sajtóban és politikai életben. Wagenknecht legújabb politikai akciója további fejfájást okozhat a 

Baloldali Párt vezetésének is, mely korábban többször is próbált elhatárolódni az egykori vezető 

politikustól.  

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide. 

 

5. Vízumkönnyítés a földrengés által érintett személyeknek 

A törökországi földrengések miatt Németország könnyített vízumkiadással szeretné segíteni azon a 

török állampolgárokat, akik a katasztrófa sújtotta területen élnek és rokonaik német 

állampolgársággal rendelkeznek. Németországi első- és másodfokú hozzátartozók összesen 90 napra 

fogadhatják családtagjaikat, amennyiben kötelezettségvállalási szerződést is aláírnak. Az eljárás 

azonban hosszadalmas, az érintetteknek tíz különböző dokumentumot kell benyújtaniuk, melyek 

beszerzése a bürokratikus könnyítések ellenére továbbra is bonyolult és időigényes maradt. A 

helyzettel kapcsolatban felháborodást váltott ki, hogy Németország a szír állampolgároknak nem 

könnyítette meg a vízumeljárást, mivel azt feltételezik, hogy a 90 napot követően nem térnének 

vissza.  

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide. 

 

6. Közvéleménykutatás egy esetleges közvetlen háborús helyzetről 

A Német Hírügynökség (DPA) legfrissebb felmérése alapján egy Németország elleni fegyveres 

támadás esetén csak szinte minden tizedik német állampolgár mutatkozna késznek hazája 

megvédésére. A YouGov közvéleménykutató cég által elvégzett kutatás szerint közülük is csak 

minden második személy jelentkezne önként erre a feladatra, míg a felnőttek további hat százaléka 

fogadná el, hogy háború esetén esetleg behívnák, és szükség esetén kiképeznék őket a honvédelemre 

(a válaszadók 11 százaléka nyilatkozott pozitívan egy esetleges segédszolgálat elvállalásáról). 

A felmérés alapján minden harmadik megkérdezett megpróbálná a lehető legnagyobb mértékben 

folytatni a megszokott mindennapjait. Ezzel szemben majdnem minden negyedik német – 24 

százalék – a lehető leggyorsabban el kívánná hagyni egy ilyen esetben az országot területét. Valamivel 

több fiatal, mint idősebb állampolgár választotta azt a lehetőséget, hogy háború esetén másik 

országba menekülne. A közvéleménykutatás szerint a 60 év felettiek körében a segítő szándék – még 

https://www.faz.net/aktuell/politik/wagenknechts-und-schwarzer-friedensmanifest-als-propaganda-hilfe-fuer-putin-18675923.html?premium
https://www.focus.de/politik/deutschland/wagenknechts-manifest-fuer-frieden-ist-eine-wohltuende-stimme-der-vernunft_id_185967436.html
https://www.tagesschau.de/inland/visa-erdbebengebiete-101.html
https://www1.wdr.de/nachrichten/landespolitik/erdbeben-tuerkei-syrien-verwandte-visum-100.html
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ha nem is fegyverrel a kézben – hangsúlyosabb, mint a fiatalabbak körében. Ugyanakkor a 

közvélemény-kutatók nem találtak jelentős különbségeket a kelet- és nyugatnémet válaszadók között. 

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide.  

 

7. Az MCC és a Magyar-Német Intézet hírei 

Aktualitások 

Az ukrajnai háború, amelynek a vége még nincs láthatáron, már lassan egy éve tart. Milyen 

szempontok jellemzik ezt a háborút, milyen hatással van az társadalmainkra? Hogyan kezelhetjük az 

ezzel járó gazdasági, politikai és migrációs kihívásokat? A neves svájci újságíró, a Weltwoche 

főszerkesztője és kiadója, Roger Köppel írásaiban kritikusan viszonyul az Ukrajnát körülvevő 

jelenlegi világpolitikai helyzethez. Az európai közösséget fenyegető kihívások fényében felveti az 

európai és a svájci kül- és biztonságpolitika jövőjének kérdését, amelyről 2023. február 23-án 18.00 

órától az MCC-Scruton Kávézóban is beszél majd. 

Regisztrációhoz kattintson a Magyar-Német Intézet honlapjára. 

 

Cikk- és interjúajánló 

Németország számos területen elvesztette azt a vezető szerepét, amit sokan neki tulajdonítottak 

éveken át. Bauer Bence, az MCC Magyar-Német Intézet igazgatójának írása a Mandiner hasábjain.  

A teljes cikk elolvasásához kattintson a Mandiner honlapjára. 

Németországban a Kereszténydemokrata Unió kapta a legtöbb szavazatot a Berlinben tartott 

tartományi törvényhozási választáson a hétvégén, azonban nem biztos, hogy ők alakítanak majd 

kormányt. Erről beszélt Bauer Bence, a Magyar-Német Intézet igazgatója az InfoRádióban. 

A teljes interjú meghallgatásához kattintson az Infostart honlapjára. 

 

A nyugati elit jelentős része elveszíti a valóságérzetét, sőt még az alapvető határokról, a lehetőségek 

határaitól és a szükséges lépések felismeréséről is megfeledkezni látszanak. Erről ír Prof. Dr. Heinz 

Theisen, az MCC vendégoktatója a Mandiner hasábjain.  

A teljes cikk elolvasásához kattintson a Mandiner honlapjára. 
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