BERLINI GYORS – A HÉT FŐ HÍREI HÉTFŐN
2021. AUGUSZTUS 2.
1. Aggodalomban a CSU: alakulhat még jól Armin Laschet kancellárjelöltsége?
Az uniópártok támogatottsága csökken a közvélemény-kutatások alapján, a párt több tagja
is túl passzívnak ítéli meg Armin Laschetet. A jelenlegi helyzetben Markus Söderről
mint kancellárjelöltről felállított, elképzelt fikció valahogy így szól: sokkal inkább
cselekvőképes, mint Laschet, mivel például az német szövetségi köztársaság nyugati felét
sújtó árvízkatasztrófa másnapján már megjelent a baleset helyszínén, és ott egyből
bejelentette kamerák előtt, hogy milliós nagyságrendű gyorssegélyt nyújt a délen fekvő
Bajor Szabadállam a károsult tartományok részére. Emellett több sajtókonferencián is
bejelentette a fokozottabb klímavédelmet, a belső égésű motorok használatának leállítását
és a szén energiahordozóként való felhasználásának kivezetését.
Az Allensbach Közvélemény-kutató Intézet szerint a CDU/CSU támogatottsága 31,5%ról 30%-ra csökkent, míg a Zöldek 19,5%-on állnak. A Forsa Intézet ezzel szemben a
CDU/CSU-t mindössze 26%-on látja, amely érték két hét alatt két százalékpontot veszített,
míg a Zöldek már 21%-on állnak. Manfred Güllner, a Forsa vezetője úgy vélekedik, az
uniópártok népszerűségének csökkenése kifejezetten Armin Laschet miatt van, többek
között az ő árvízhelyzetben tanúsított tétlenkedése miatt. Ezzel szemben Güllner úgy
gondolja, hogy a Zöldek kijönni látszanak abból a völgyből, amelyet az Annalena Baerbock
miatt kialakult botrányok okoztak.
A Forsa a Hohenheimi Egyetemmel és az ifo Insitut német gazdaságkutató intézettel
közösen végzett közvélemény-kutatása alapján, mintegy 20.000 megkérdezett körében
végzett választási tanulmány szerint Laschetet a megkérdezettek mindössze 17%-a tartja
szimpatikusnak, míg a Zöldek kancellárjelöltjét, Annalena Baerbockot és az SPD
kancellárjelöltjét, Olaf Scholzot 33%-uk. Laschetet emellett mindössze 13% tartja
energikusnak és határozottnak, míg Baerbockot 27%, Scholzot pedig 29%. Arra a
kérdésre, hogy a kancellárjelölt felismerné-e „a problémákat időben előre”, Laschet
esetében csak a megkérdezettek 9%-a válaszolt igennel, Baerbock és Scholz esetében ez az
érték egyaránt elérte a 23%-ot. Egyedül az emberekhez való közelséget mérő kérdésben
tudja Laschet legyőzni riválisait: a megkérdezettek 31%-a gondolja úgy, hogy Laschet közel
áll hozzájuk, Baerbock esetében ez az érték 22%, Scholznál 23%.
Német nyelvű összefoglalóért a témában kattintson ide.
2. A Zöldek tartományi listáját elutasították Saar-vidéken, az AfD tartományi
listáját pedig Brémában nem hagyták jóvá
A Saar-vidéki tartományi választási bizottság elutasította a Zöldek tartományi listáját a
szövetségi parlamenti választásra, mert a listát összeállító ülésen küldötteket zártak ki,
közölte a választási bizottság múlt héten pénteken, többórás ülés után. A választási bizottság
döntése ellen a párt fellebbezhet, amit be is fognak nyújtani. A párt a listát július 17-én
állította össze második alkalommal, amikor a Saar-vidéki Saarlouisból 49 küldött kizárásra
került, a lista első helyén Jeanne Dillschneider állt. Saarlouis település Zöld párti küldöttei
kifogást emeltek a lista ellen. A Zöldek nem képviseltetik magukat a Saar-vidéki tartományi
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parlamentben. A 2009-es Bundestag-választásokon Markus Tressel a tartományi lista első
helyén jutott be a Bundestagba. 2013-ban és 2017-ben megvédte mandátumát, 2021-ben
bejelentette visszavonulását. Az utolsó Saar-vidéki tartományi választásnál a Zöldek 4%kal nem jutottak be a parlamentbe.
Német nyelvű összefoglalóért a témában kattintson ide.
A brémai tartományi választási bizottság nem hagyta jóvá az Alternative für Deutschland
tartományi listáját, mert hiányzott a választási közgyűlés titkárának eskü alatt tett
nyilatkozata. Így a párt nem indulhat a szeptember 26-i szövetségi választáson a brémai
tartományi listával. Az AfD fellebbezni kíván a döntés ellen.
Német nyelvű összefoglalóért a témában kattintson ide.
3. Újabb felfordulás Annalena Baerbock körül: A Zöldek kancellárjelöltje az iskolai
rasszizmusról nyilatkozott
Annalena Baerbock, a Zöldek kancellárjelöltje múlt héten hétfőn egy interjúban adott
nyilatkozata alatt újabb botlást követett el. A politikus most saját terepén, az identitás alapú
politizálás területén szólta el magát, aminek következményeként újból bocsánatot kellett
kérnie. Baerbock az iskolai tankönyvekben megjelenő rasszizmusról beszélt, miközben egy
rasszista kifejezés is kicsúszott a száján, az úgynevezett N betűs szó, a néger. SchleswigHolstein tartomány oktatási minisztere, Karin Prien (CDU) felszólította Baerbockot, hogy
hozza nyilvánosságra az ügyet. Prien a Bild.de online lapnak adott interjújában elmondta:
„Baerbock asszonynak világosan meg kellene mondania, hogy a melyik iskolában történt
az incidens, és hogyan kezelte az iskola vezetősége az esetet”. A párt a Bild.de online
hírportál megkeresésére először nem kívánt nyilatkozni az esetről. Egy nappal később
Ricarda Lang, a Zöldek szövetségi frakcióvezető-helyettese a Der Spiegelnek nyilatkozva
bírálta Baerbockot, és elmondta: „Ezt a szót egyikünknek sem szabadna kimondania, mert
ez a rasszizmust reprodukálja, és mert fájdalmat okoz az embereknek”. Az N betűs szó
használatáért korábban Baerbock a pártból való kizárást követelte volna Thübingen
főpolgármestere, Boris Palmer ellen. Baerbock akkor rasszistának és visszataszítónak
nevezte Palmer nyilatkozatát, amely a focista Dennis Aogo ellen irányult egy ironikus
szövegkörnyezetben. Baerbock akkor álláspontját tisztázva elmondta, hogy „az iróniára
való utólagos hivatkozás nem szünteti meg a tényt”.
Német nyelvű összefoglalóért a témában kattintson ide és ide.
Az eset körül kialakult nyitott kérdésekről itt olvashat a Tichys Einblick oldalán németül.
4. 13 éve először nagyobb az infláció Németországban, mint 3%
2021 júliusában jelentősen nőtt az infláció Németországban, 2008 augusztusa óta először
lépte át a 3%-os határt. 13 évvel ezelőtt, a pénzügyi és gazdasági válság idején az infláció
többször is meghaladta a 3%-ot. A fogyasztói árak 3,8%-kal voltak magasabbak a tavalyi
év azonos hónapjának szintjénél, derült ki a német szövetségi statisztikai hivatal múlt hét
csütörtöki közleményéből, előzetes számítások alapján. A közgazdászok az elkövetkező
hónapokban további árnövekedésekre számítanak. Az egyik fontos ok az áfa régi
mértékének visszaállítása: 2020 második felében a német szövetségi kormány a koronavírus
okozta válság idején a fogyasztás élénkítése érdekében ideiglenesen 16, illetve 5%-ra
csökkentette az áfát. 2021. január 1-jétől Németországban ismét a szokásos 19, illetve
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7%-os áfakulcsok voltak érvényesek. Az áruk és szolgáltatások ezért feltehetően ismét
drágulni fognak lassú ütemben.
Német nyelvű összefoglalóért a témában kattintson ide és ide.
5. Robbanás Észak-Rajna-Vesztfáliában: Három halálesetet már regisztráltak
A leverkuseni Chemparkban robbanás rázta meg az egész várost múlt héten kedden.
Biztonsági okokból a rendőrség lezárta a területet. Az első információk szerint a Currenta
hulladékkezelő központjának egyik tartálya gyulladt ki. A hulladékégető üzemben történt
nagy robbanás a csütörtök délutáni hírek szerint 5 ember életét követelte. A további eltűnt
személyek keresése mellett egyre inkább előtérbe kerül a robbanás oka körül kialakult
kérdés. A kölni rendőrség egy külön oknyomozócsoportot hozott létre. Az ügyészség
gondatlanságból elkövetett emberölés és robbanás gyanúja miatt nyomoz azóta. A
nyomozás várhatóan még eltart egy darabig, ugyanis a helyszínre való bejutás korlátozottan,
csak mentők és tűzvizsgálók számára lehetséges a kölni rendőrség múlt hét szerdai
közleménye szerint.
Német nyelvű összefoglalóért a témában kattintson ide és ide.
6. Új, koronavírus elleni rendeletet adott ki a német szövetségi kormány
A német szövetségi kormány péntek délutáni döntése szerint vasárnaptól kezdve utazási
rendelet néven életbe lépett egy új koronavírus ellenes szabályozás. Minden utazásáról
visszatérő vagy Németországba belépő nem beoltott személy köteles teszteltetnie magát. A
rendelet értelmében a szabály az utazáshoz választott közlekedési eszköztől függetlenül
alkalmazandó, akár autóval, akár repülővel érkeznek az országba belépők. A rendelet célja,
hogy mindenki, aki külföldről érkezik Németországba, igazolja, hogy nem koronavírusfertőzött és/vagy védett a vírustól. Így beléphet az országba, aki teljes mértékben oltott,
rendelkezik negatív teszttel, vagy igazolni tudja, hogy átesett a fertőzésen. Azon személyek,
akik nem tartják be a szabályokat, akár 25.000 eurós bírságot is kaphat. Jens Spahn
szövetségi egyészségügyi miniszter pénteken külön kiemelte: a cél az, hogy csökkenjen a
fertőzések Németországba külföldről történő behozatalának rizikója.
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide.
7. Az MCC és a Magyar-Német Intézet hírei
2021. július 26-án Debrecenben, július 27-én pedig Budapesten került bemutatásra
Prof. Dr. Andreas Rödder Konzervatív 21.0 c. könyve. A könyv magyarországi megjelenése
kapcsán Debrecenben Dr. Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter,
Budapesten pedig Dr. Orbán Balázs parlamenti államtitkár, az MCC Alapítvány
kuratóriumának elnöke beszélgetett Andreas Rödderrel. Az eszmecseréket mindkét
alkalommal Dr. Szalai Zoltán az MCC főigazgatója moderálta.
A rendezvénybeszámoló elolvasásához kattintson a Magyar-Német Intézet oldalára.
2021. augusztus 5. és 7. között a Mathias Corvinus Collegium MCC Feszt címmel szervez
közéleti és könnyűzenei fesztivált Esztergomban, ahol az érdeklődők megismerhetik az
intézmény tehetséggondozó programjait és közösségi életét. Az MCC Feszten kötetlen
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formában mutatkoznak be a Collegium kutatóintézetei is, valamint izgalmas közéleti
beszélgetések és színes könnyűzenei koncertek várják a közönséget.
További információért kattintson az MCC honlapjára.
Cikk- és könyvajánló:
Prof. Dr. Andreas Rödder Konzervatív 21.0 című könyvének recenziója megjelent az MCC
blogján munkatársunk, Böhm Márton tollából. A recenzió elolvasásához kattintson a
Corvinák.hu oldalra. A könyv magyar nyelven múlt hét hétfőtől kapható az MCC
könyvkereskedésében.
Külföldön a Magyarországról alkotott kép nem teljesen pontos. Bauer Bencének, Intézetünk
igazgatójának múlt héten pénteken adott interjúját a Redaktionsnetztwerk Deutschland
oldalán hallgathatják meg a témában.
Először került név szerint említésre a Neue Zürcher Zeitungban az MCC. Bauer Bencét,
Intézetünk igazgatóját a kétoldalú kapcsolatok aktualitásairól kérdezték. A cikk
elolvasásához kattintson az NZZ oldalára.
Megjelent Orbán Balázs, az MCC kuratóriumi elnöke és Szalai Zoltán az MCC főigazgatója
által szerkesztett „A magyar állam karaktere” című kötet politikáról, történelemről és jogról,
a Springer Verlagnál. Az olvasmányt ajánlani kívánó videó megtekintéséért kattintson a
Magyar-Német Intézet facebook oldalára.
Nyári karbantartás
Tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat, hogy a Berlini gyors következő
2021. augusztus 30-án, hétfőn fog újra megjelenni nyári karbantartás miatt.

száma

Addig is kellemes nyári szünetet kívánunk Mindenkinek Intézetünk nevében!
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