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BERLINI GYORS – A HÉT FŐ HÍREI HÉTFŐN 

2023. március 6. 

 

1.  Olaf Scholz kancellár tárgyalása Joe Bidennel  

Olaf Scholz (SPD) kancellár múlt héten villámlátogatáson járt Joe Biden amerikai elnöknél, amelynek 

középpontjában az orosz-ukrán háború állt. A kancellárnak 15 hónapja tartó hivatali ideje alatt ez a 

második látogatása a Fehér Házban, ezúttal azonban Scholz újságírók és üzleti delegáció nélkül 

utazott az USA-ba, illetve a megbeszélések után sajtótájékoztatót sem tartottak.  

A két fél mindössze a találkozó elején tett rövid nyilatkozatokat a háború kapcsán, amelyekben a 

transzatlanti partnerséget és a szoros együttműködést emelték ki. Biden egyúttal köszönetet mondott 

Scholznak annak „erős és szilárd vezetéséért”. Az amerikai elnök szerint Németország az elmúlt egy 

évben döntő fontosságú katonai és erkölcsi segítséget nyújtott Ukrajnának, illetve a kancellár 

„történelmi változásokat” is elindított országában. Scholz elmondta, hogy az elmúlt évben Ukrajnának 

nyújtott közös támogatás rendkívül fontos volt és hangsúlyozta, hogy „most nagyon fontos azt az üzenetet 

küldeni, hogy ezt addig folytatjuk, amíg szükséges”, egyúttal méltatta az Egyesült Államokkal való 

együttműködést: „Nagyon nagyra értékelem a kettőnk közötti nagyon jó együttműködést”. 

Scholz látogatása során – bár attól függetlenül – az Egyesült Államok további 400 millió dollár 

(mintegy 377 millió euró) összegű katonai segítségnyújtást – elsősorban lőszerutánpótlást – jelentett 

be Ukrajnának. 

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide. 

 

2.  Bemutatták a feminista kül- és fejlesztési politika alapelveit 

Annalena Baerbock (Zöldek) szövetségi külügyminiszter és Svenja Schulze (SPD) szövetségi 

fejlesztési miniszter múlt hét szerdán bemutatták a szövetségi kormány többi tagjának a nők jogait 

és szükségleteit jobban szem előtt tartó kül- és fejlesztéspolitika alapelveit. A koncepció Baerbock 

szerint az értékközpontú kül- és fejlesztési politika szerves részét képezi, és a tervezett 

nemzetbiztonsági stratégiában is tükröződnie kell majd a biztonság ennek megfelelően átfogó 

értelmezésének. „A nők és a marginalizált csoportok szempontjait beépítjük a békéért és biztonságért folytatott 

globális munkánkba” – mondta a külügyminiszter. 

A feminista kül- és fejlesztési politika középpontjában a nők és a marginalizált csoportok jogainak, 

képviseletének és forrásainak biztosítása áll. Ennek értelmében a két minisztérium a jövőben egyenlő 

hozzáférést próbál biztosítani ezen csoportok számára a pénzügyi, emberi és természeti erőforrások 

tekintetében a különböző kül- és fejlesztési politikai projektek kapcsán. Ezenfelül a Szövetségi 

Külügyi Hivatalban emelni fogják a nők arányát a vezetői pozíciókban. 

https://www.zeit.de/news/2023-03/04/biden-und-scholz-gemeinsame-unterstuetzung-fuer-ukraine
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/scholz-biden-treffen-ukraine-krieg-russland-100.html
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Schulze szövetségi fejlesztési miniszter külön koncepciót mutatott be a feminista fejlesztési 

politikához. A szociáldemokrata politikus ezzel kapcsolatban elmondta, hogy a nők jogainak 

megerősítése a fejlesztési projektekben a józan ész kérdése. Azokban a társadalmakban, ahol a nők 

jobban részt vesznek, kevesebb a szegénység és az éhezés, valamint nagyobb a stabilitás. 

A koncepciót, amely nagy visszhangot – negatív és pozitívat egyaránt – keltett a német közbeszédben 

nem csak az ellenzéki pártok, de a legkisebb koalíciós partner, az FDP is kritikával illette.  

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide. 

 

3. Koalíciós tárgyalások a CDU és az SPD között Berlinben 

Párton belüli egyeztetéseket követően az SPD után a megismételt berlini választásokon 

győzedelmeskedő CDU vezetősége is a két párt közötti koalíciós tárgyalások megkezdése mellett 

döntött. A Kereszténydemokrata Unió esetében elemzők nem számolnak komoly, párton belüli 

megosztottsággal e kérdésben, ugyanakkor az SPD esetében már nem ennyire egyértelmű a helyzet. 

Kiváltképp a párt ifjúsági szervezetének, a Jusos-nak, a tagsága utasítja el a két párt közötti esetleges 

megállapodást. Amennyiben az SPD és a CDU között megegyezés megszületne, úgy Berlinnek – Kai 

Wegener személyében – 2001 óta előszőr újból kereszténydemokrata polgármestere lehetne. 

Mindeközben a rendkívül szoros küzdelemben a választásokon a harmadik helyet megszerző Zöldek 

heves kritikával illették a két párt közeledését, a „visszalépés koalíciójaként” értékelve aegy Nagykoalíció 

(Große Koalition) újbóli létrejöttét.   

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide. 

 

4. Németországnak közel egynegyede rendelkezik migrációs háttérrel 

Németország 84,3 millió fős lakosságának 23%-a rendelkezik migrációs háttérrel, derült ki a 

Szövetségi Statisztikai Hivatal adataiból. Ebből 17,3%, vagyis 14,2 millió fő 1950 óta vándorolt be 

az országba, a további 5,7% azaz 4,7 millió fő pedig bevándorlók közvetlen leszármazottja. A 

felmérésből az is kiderül, hogy további 3,7 millió lakos, azaz a teljes népesség 4,5%-a egyik szülője 

bevándorló. A Hivatal a számokkal kapcsolatban hangsúlyozta, hogy ezek a számok a 2021-es évre 

vonatkoznak, vagyis az orosz-ukrán háború miatti népességmozgás nem része a most bemutatott 

statisztikáknak. 

Az Eurostat adatai szerint a Németországban élő bevándorlóknak a száma magasan meghaladja az 

Európai Uniós átlagot, ami 10,6%-ra tehető. A tagállamokat tekintve Málta és Ciprus jár az élen, 

több mint 22%-kal, őket követi Svédország 21,9%-kal, míg Bulgária, Lengyelország és Románia van 

az utolsó helyeken, ahol a bevándorlók aránya nem éri el az 1%-ot. 

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide. 

 

5. A várakozásokkal ellentétben nem csökkent az infláció mértéke februárban 

Mint ahogy a Szövetségi Statisztikai Hivatal előzetes számításaiból kiderül a fogyasztói árak 

februárban 8,7 százalékkal voltak magasabbak az előző év azonos hónapjának szintjénél, nem 

mutatva – az előzetes várakozásokkal ellentétben – elmozdulást a 2023 januári adatokhoz viszonyítva 

sem. 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/feministische-aussen-und-entwicklungspolitik-2168832
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/feministische-aussenpolitik-baerbock-leitlinien-100.html
https://www.faz.net/aktuell/politik/wahl-in-berlin/berlin-spd-stimmt-fuer-koalitionsverhandlungen-mit-cdu-18715658.html
https://www.tagesschau.de/inland/innenpolitik/berlin-cdu-spd-103.html
https://www.spiegel.de/panorama/deutschland-17-prozent-der-bevoelkerung-sind-seit-1950-eingewandert-a-6b34741b-891c-4596-b446-d0f5d7ae7905
https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/23-prozent-der-deutschen-bevoelkerung-sind-seit-1950-eingewandert-18716841.html
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A Hivatal szerint különösen az élelmiszerek és az energiatermékek árai emelkedtek ismét az 

átlagosnál nagyobb mértékben. Az energia 19,1 százalékkal került többe februárban, mint egy évvel 

korábban, az élelmiszerek ára ugyanebben az időintervallumban több, mint 20 százalékkal, míg a 

szolgáltatásoké átlagosan 4,7 százalékkal emelkedett. 

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide. 

 

6. Gerhard Schröder volt kancellár maradhat az SPD tagja 

Gerhard Schröder volt szövetségi kancellár nem sértette meg az SPD pártszabályait azzal, hogy 

szoros kapcsolatban állt orosz állami vállalatokkal, valamint a Kremllel – erősítette meg másodfokon 

is az SPD hannoveri körzetének, amelynek a volt kancellár is tagja, ezzel foglalkozó illetékes 

vizsgálóbizottsága. A határozat szerint „nem lehetett kellő bizonyossággal megállapítani”, hogy Schröder 

megsértette volna a szociáldemokrata párt alapszabályait és elveit, illetve, hogy tisztességtelen 

cselekedetet követett volna el. További megfellebbezésre bár lenne mód, azonban annak várható 

újbóli sikertelensége miatt, annak lehetősége, hogy ezzel a kérvényezők élni fognak alacsony. 

Az eljárásra azért került sor, mert Németország különböző részeiről az SPD 17 helyi és kerületi 

szervezete kérelmezte, hogy a volt kancellárt zárják ki a szociáldemokraták soraiból. Mindegyik 

kérelemben Schröder Oroszországgal ápolt szoros kapcsolatát kritizálták. 

Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide.  

 

7. Az MCC és a Magyar-Német Intézet hírei 

Aktualitások 

Prof. Dr. Susanne Schröter, elismert etnológus és iszlámtudós legújabb könyvében a Nyugat 

mélyreható strukturális problémáját diagnosztizálta. Művében bemutatja, hogyan kezelik és kezelték 

a nyugati kormányok az ukrajnai, afganisztáni és mali konfliktusokat, a migrációs mozgalmakat, a 

politikai iszlám térnyerését, valamint a cancel culture jelenségét. Könyvének tételmondata szerint egy 

olyan nyugati politikaalkotásnak lehetünk a tanúi, amely állandóan a demokrácia értékeire hivatkozik, 

ugyanakkor könnyen elárulja azokat saját érdekeinek biztosításakor. Felmerül tehát a kérdés, hogy jó 

úton halad-e a Nyugat afelé, hogy végleg eljátssza saját bel- és külpolitikai hitelességét? A Magyar-

Német Intézet az Európai Együttműködésért előadás és pódiumbeszélgetés keretében vitatja meg 

ezeket a témákat 2023. március 8-án, szerdán 17.00 órától az MCC – Scruton Kávézóban. 

Regisztrációhoz kattintson a Magyar-Német Intézet honlapjára. 

 

David Ben-Gurion és Konrad Adenauer a 20. század két nagy államférfija, akik úgy vonultak be a 

történelembe, mint országaik új államiságának megalapítói. Életük a német és az izraeli történelem 

révén sok tekintetben összefonódik, és az eltérő körülmények ellenére megdöbbentő párhuzamokat 

mutat. Az erről szóló könyv első magyarországi bemutatója alkalmából a Magyar-Német Intézet az 

Európai Együttműködésért könyvbemutató és pódiumbeszélgetés keretében látja 2023. március 14-

én, kedden 17.00 órától az MCC – Scruton Kávézóban Dr. Michael Borchardot, a Konrad-

Adenauer-Stiftung Tudományos Szolgálatának főosztályvezetőjét, a Kereszténydemokrata Politika 

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/konjunktur/inflation-februar-103.html
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2023/03/PD23_079_611.html
https://www.zdf.de/nachrichten/politik/schroeder-bleibt-spd-mitglied-100.html
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/gerhard-schroeder-darf-spd-mitglied-bleiben-a-29a64e0f-b13b-4977-8655-61b5bdbac15c
https://magyarnemetintezet.hu/esemeny/globalis-kudarc-a-nyugat-az-onhittseg-es-az-ongyulolet-kozott


 

4  

Archívumának vezetőjét, a Bundeskanzler-Helmut-Kohl-Stiftung elnökhelyettesét, valamint Volker 

Resinget, a Cicero Berlini Köztársaság rovatának vezetőjét.  

Regisztrációhoz kattintson a Magyar-Német Intézet honlapjára. 

 

A Magyar-Német Intézet meghívott vendégével, Prof. Dr. André Thessel készült podcastben szó 

esik az az atomenergiáról, annak kockázatairól és előnyeiről, valamint arról, hogy kiegészítheti-e a 

megújuló energiákat a jövőben, valamint megvitatásra kerül, hogy hogyan érheti el az energiapolitika 

egyszerre az éghajlatvédelem, a megfizethető energiaárak és az ellátás megbízhatóságának valamennyi 

célját.  

A teljes podcast meghallgatásához kattintson az MCC Youtube-csatornájára. 

 

Cikk- és interjúajánló 

Békepárti tüntetést szerveztek Németországban több tízezer ember részvételével. A társadalomban 

nagyon erősen jelen van a fegyverkezés-kritikája, sokan követelik, hogy a német kormány 

kezdeményezzen béketárgyalásokat. Erről, valamint a német fegyverszállításokról kérdezte a Hit 

Rádió Bauer Bencét, a Magyar-Német Intézet igazgatóját.  

A teljes interjú meghallgatásához kattintson a Hit Rádió Youtube-csatornájára. 

 

Washingtonban tárgyalt egymással Olaf Scholz német kancellár és Joe Biden amerikai elnök. Hogyan 

alakultak az elmúlt években az amerikai-német kapcsolatok? Ezen témákról adott interjút a Karc 

FM-nek, Bauer Bence, a Magyar-Német Intézet igazgatója. 

A teljes interjú meghallgatásához a Magyar-Német Intézet honlapjára. 

 

Az MCC Magyar-Német Intézetének vendégoktatója, Prof. Dr. Frank-Lothar Kroll az M5-nek 

nyilatkozott a kommunizmus eltérő megítéléséről Nyugat- és Kelet-Közép-Európában, valamint a 

wokizmus Németországban tapasztalható megjelenési formáiról, mozgatórugóiról. 

A teljes interjú meghallgatásához kattintson az M5 Youtube-csatornájára.  

 

Ukrajnának számolnia kell azzal, hogy Ciprushoz vagy a két Koreához hasonlóan megosztott 

országként fog tovább létezni mindaddig, amíg hosszú távú megoldást nem találnak a problémára. 

Prof. Dr. Heinz Theisen, a MCC Magyar-Német Intézetének vendégoktatója a Magyar Nemzetnek 

adott interjút. 

A teljes interjú elolvasásához kattintson a Magyar-Német Intézet honlapjára. 

 

Az egy éve meghirdetett lépések közül a Bundeswehr modernizációja volt a legfontosabb, és itt 

nagyon lassan haladnak a németek, mondhatni „katasztrofális az új hadi beszerzések helyzete” - az 

InfoRádió Reggelinfó című műsorában adott interjút, Bauer Bence, a Magyar-Német Intézet 

igazgatója.  

https://magyarnemetintezet.hu/esemeny/egy-lehetetlen-baratsag-david-ben-gurion-es-konrad-adenauer
https://www.youtube.com/watch?v=-mOiQ_a9vWo&ab_channel=MathiasCorvinusCollegium
https://www.youtube.com/watch?v=NGGnaUAfEOg&ab_channel=HitR%C3%A1di%C3%B3
https://mcc.hu/uploads/default/0001/39/6affc5812320e1b7efa75ef67be095d3eaf18deb.mp3?fbclid=IwAR1WnvSQFK1uPC-XfSU82Mggpacvnstsg9qN7OEZdG5aoHYJFyZMpNbl_y0
https://www.youtube.com/watch?v=B8hF-vbkyOI&ab_channel=M5
https://magyarnemetintezet.hu/documents/doc/hthmagyarnemzet.pdf?fbclid=IwAR3YQB3oMNXoz-uWywNr5ptHf_f57Fltv5YIVzlGWnZsylgCnH4ySot16_k
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A teljes interjú meghallgatásához kattintson az Infostart honlapjára. 

 

Egy évvel ezelőtt hirdetett korszakváltást Olaf Scholz német kancellár, azóta Németország a világ 

harmadik legnagyobb fegyverszállítója lett, ugyanakkor a Bundeswehr (német hadsereg) fejlesztése a 

vártnál is lassabban halad – írja a Napi.hu Bauer Bence, a Mathias Corvinus Collegium Magyar–

Német Intézetének igazgatójának interjújáról. 

A teljes cikk elolvasásához kattintson a Napi.hu honlapjára. 

 

A német közvélemény eltolódott az atomenergia irányába, miután már nem teljesen biztosított az 

energiaellátás Németországban – mondta a Mandinernek André Thess, a Stuttgarti Egyetem 

professzora, aki a Magyar-Német Intézet meghívására látogatott Magyarországra. 

A teljes interjú elolvasásához kattintson a Mandiner honlapjára. 
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