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1. Koalíciós tárgyalások
A közlekedésilámpa-koalíció felállításáért folytatott tárgyalások múlt heti eredményei
alapján megállapítható, hogy a legvitatottabb pontot a három párt közötti minisztériumok
elosztásának kérdése jelentette. A tárgyalások dinamikájáról összességében azt állapították
meg elemzők, politológusok, hogy a részes pártok inkább alkudoznak, mint érvelnek a
megbeszélések alatt. Az alkudozás jelző a jelenlegi helyzetet tekintve azért illik jobban a
tárgyalások dinamikájára, mert a pártok saját érdekeiket a legmesszemenőbbekig képviselik
és próbálják érvényre juttatni. Ebben a felállásban mindenfajta megegyezés csak akkor
érhető el, ha az minden fél tekintetében javítja a status quot. Ha érvelés logikája mentén
folynának a tárgyalások, akkor a meggyőződés és a belátás logikája győzne, ahol nem az
álláspontok kiegyensúlyozásáról van szó, hanem arról, hogy olyan közös álláspontot
találjanak a felek, amelyet végül senki sem tud ésszerű alapon tekintve ellenezni,
megtámadni.
A minisztériumok kiosztását tekintve azért tekinthetőek problémásnak a jelenlegi koalíciós
tárgyalások, mert összesen 16 minisztériumot kell kiosztani a pártok között, ha beleértjük a
Kancelláriát és az újonnan felállítandó Digitalizációs Minisztériumot. A kiosztási módszerek
szerint, amelyek közül az egyik az ún. D’Hondt, a másik a Sainte-Laguë, az SPD-t illetné
meg a Kancellária és 7 további minisztérium, míg a Zöldekhez 5 és az FDP-hez 3 tárca
kerülne. A kiosztási folyamat lefolyását modellezve a Zeppelin Egyetem diákjai végeztek
egy felmérést az arányos elosztási folyamat és az eddig ismert preferenciák alapján. A
felmérés eredményei szerint az SPD a Kancellárián kívül a munkaügyi és szociális, a
külügyi, az igazságügyi, az oktatási, a családügyi, az egészségügyi és a pénzügyi tárcát
választaná. A Zöldek 5 legnépszerűbb minisztériuma a környezetvédelmi, a pénzügyi, a
mezőgazdasági, a gazdasági és a közlekedésügyi tárca lenne. Az FDP részére a három
legfontosabb minisztérium a pénzügyi, a digitalizációs és a gazdaságügyi tárca lenne.
A mai napon a pártok összeülnek, hogy összesítsék a különböző munkacsoportokban elért
eredményeket és a tárgyalások tovább folytatódnak a klímapolitikai kérdésekkel, különös
tekintettel a sebességkorlátozást érintő döntések megvitatásával. November 12-én, pénteken
Robert Habeck aggodalmát fejezte ki az éghajlat- és klímavédelmi ügyek miatt. Úgy
nyilatkozott, az is elképzelhető, hogy kudarcba fulladnak a közlekedésilámpa-koalíció
felállítását célzó tárgyalások. Vele ellentétben Lars Klingbeil, az SPD pártfőtitkára
bizakodóbb, úgy véli december elején a kormánykoalíció elkezdheti munkáját, miután a
koalíciós szerződést december 4-én aláírják. Christian Lindner, az FDP elnöke azt mondta,
pártja mindent biztosít ahhoz, hogy az előre kijelölt időbeli terv meg tudjon valósulni.
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide.
2. A CDU új elnöksége körüli kérdések
A CDU új elnöksége körüli kérdésekről múlt héten újabb hivatalos információk láttak
napvilágot. Angela Merkel kancellári hivatalának vezetője, Helge Braun jelöli magát a CDU
elnöki pozícióra. A hesseni CDU november 10-én, szerdán jelentette be Braun indulását. Ezt
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követően november 12-én, pénteken egy online tartományi elnökségi ülésen ismertette
milyen okokból kifolyólag döntött úgy, hogy indul a pártelnöki székért. A találgatásoknak
ugyanakkor ezzel még nincs vége a személyi ügyek tekintetében, hiszen múlt héten látott
napvilágot a hír, miszerint Friedrich Merz harmadik alkalommal is indulni fog az elnöki
tisztségért. Hochsauerlandi választókörzete már megerősítette a hírt a média felé, Merz
azonban várhatóan csak ma este fog hivatalos nyilatkozatot adni az ügyben. Merz esélyei
egyértelműen növekedtek azáltal, hogy az új elnököt a CDU összes tagja megkérdezésével
fogj megválasztani. Amikor Friedrich Merz 2020-ban másodszor indult a CDU elnökségéért,
elmondta, a pártvezetés jelentős része meg szeretné akadályozni, hogy pártelnök legyen és
reformokat vezessen be a párton belül. Így a jelenlegi a közvélemény szerint Braun
feltehetően azért indul a választáson, hogy tovább tudja vinni a merkeli örökséget és a párt
jelenlegi irányvonalát Merz-cel szemben.
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide.
3. Az SPD új elnöksége körüli kérdések
Az SPD elnöksége november 8-án, hétfőn fogadta el a párt új vezetőségére vonatkozó
javaslatot. Lars Klingbeil jelenlegi főtitkár és Saskia Esken pártelnök lettek kijelölve a
feladatra. Mindketten úgy nyilatkoztak, szívesen vezetnék a jövőben együtt, társelnökként a
pártot. Az SPD kettős vezetése a december eleji pártkongresszuson kerül majd
megszavazásra. Az elnökség leváltása azért vált szükségessé, mert a korábbi társelnök,
Norbert Walter-Borjans bejelentette visszavonulását a pártvezetésből. Esken már korábban
jelezte, hogy még egyszer szeretne indulni a pártelnöki székért, annak ellenére, hogy a
választáson saját választókerületében gyenge eredményt ért el, az SPD egyik úttörőjeként
tartják számon és jó hírnévnek örvend a választók körében. Klingbeil Olaf Scholz
kampányában játszott fontos szerepet kampányfőnökként. Sokan azon a véleményen
vannak, hogy Scholznak nélküle nem sikerült volna a megosztott SPD-t saját
kancellárjelöltsége mögé állítani. A Klingbeil melletti döntés azért is fontos, mert hatással
lehet a koalíciós tárgyalásokra, hiszen az is elképzelhető, hogy a pártelnökök is képviseltetik
majd magukat.
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide.
4. A koronavírus okozta helyzet
A magas fertőzési arányok miatt Jens Spahn ügyvezető szövetségi egészégügyi miniszter
november 12-én, pénteken bejelentette, kiegészítené a 2-G modellt a rendezvények
látogatására vonatkozó szabályokat tekintve. Spahn azt mondta „Határozottabb lépéseket
kell tenni, különben az egész ország számára keserűbb lesz a december. Ha most nem
cselekszünk, az újra fertőződések száma minden héten meg fog kétszereződni.” Spahn 2-G
pluszként nevezné az új szabályozást, miszerint a nyilvános rendezvényekre csak azok
léphetnek be, akik beoltottak vagy átestek a betegségen és napi rendszerességgel tesztelnek.
Ezt lehetővé téve Spahn hozzátette, be szeretné vezetni az új rendeletet, ami lehetővé teszi a
tesztekhez való ingyenes hozzájutást. Spahn végül az Angela Merkeltől 2020 elejéről ismert
figyelmeztetéssel zárta nyilatkozását, mikor azt mondta: „A helyzet komoly és azt ajánlom
mindannyiunknak, hogy vegyük is komolyan.”
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide.
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Angela Merkel ügyvezető kancellár november 13-án, szombaton videóüzenetben fordult a
német állampolgárok felé, mindenkit figyelmeztetve arra, hogy a járványhelyzet komoly,
ezért felszólította a lakosságot, hogy aki nincsen beoltva, az adassa be magának a vakcinát.
Merkel aggodalmának alapját az intenzív kórházi ellátásra szoruló koronavírusos betegek és
a halálozások száma alapozza meg. Az elmúlt héten Németországban minden járványügyi
mutató rekordot döntött. A hét napos újrafertőződések száma ötödik alkalommal emelkedett
270 fölé. A Robert Koch Intézet múlt héten először 45.081 új fertőzést jelentett, majd két
nappal később 50.000-t, ami a járvány során mért eddigi legnagyobb szám.
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide. Videóösszefoglalóért kattintson ide.
Magyarország november 15. hétfőtől, azaz a mai naptól fogva magas rizikójú területnek
számít Németországban. Ez maga után vonja, hogy csak előzetes online regisztráció után
lehet beutazni az országba. Az oltatlanokra kötelezően 10 napos karatén vár, ami egy negatív
PCR teszttel lerövidíthető 5 napra. A Sputnik V és Sinopharm oltással oltottak továbbra is
oltatlannak számítanak Németországba.
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide.
E hét folyamán Angela Merkel ügyvezető kancellár és Olaf Scholz ügyvezető alkancellár
csütörtökön találkoznak majd a tartományok kormányfőivel, hogy megvitassák a
koronavírus okozta helyzetet.
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide.
5. Angela Merkel saját menekültpolitikájáról
Angela Merkel a 2015-ös migrációs válság kezdetekor tett kijelentése: „Wir schaffen das!”,
azaz „Meg tudjuk csinálni!” újra előkerült Fehéroroszország Lengyelországra gyakorolt
migrációs provokációja kapcsán. November 8-án, hétfőn a még hivatalban lévő német
kancellár a Deutsche Welle német közszolgálati médium azon kérdésére, hogy valóban
sikerült-e megoldani a migrációs kérdést, azt válaszolta: „Igen, megcsináltuk, de nagyon sok
embernek köszönhető ez Németországban. Rengeteg állampolgár és önkéntes munkájának
köszönhető mindez.” Merkel hangsúlyozta, az emberi fejlődés példáinak lehettünk
szemtanúi a bevándoroltak körében, például vannak olyanok, akik Németországban
érettségit szereztek. Elismerte azonban azt is, hogy nem minden sikerült úgy, ahogyan azt
eltervezték, ilyen volt például a kölni szilveszteréjszaka, ahol algériai és marokkói
bevándorlók német nőket erőszakoltak meg és molesztáltak szexuálisan és az áldozatok
száma elérte a 650 főt. A 2015-ös migrációs válságot Merkel a 16 évi hivatali idejének egyik
legnagyobb kihívásaként jellemezte. „Természetesen még nem végeztünk azzal, hogy a
menekülés okát megoldjuk”. Ezzel utalva arra, hogy még nem sikerült létrehozni egy
egységes európai illegális migrációt kezelő és segélynyújtó rendszert és az
embercsempészetet sem sikerült felszámolni, ahogy az jelenleg is tapasztalható a lengyelfehérorosz határon kialakult helyzetben.
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide.
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6. A lengyel-fehérorosz határon kialakult helyzetre adott reakció Németország
részéről
A múlt hét folyamán tovább fokozódott a helyzet a lengyel-fehérorosz határon. Emberek
ezrei várakoznak, hogy átléphessenek Lengyelországba, menekültek csoportjai próbáltak
több alkalommal áttörni a határon. Az Európai Unió szankciókkal szeretne nyomást
gyakorolni Fehéroroszország elnökére, Aljakszandr Lukasenkára, aki azonban erre reagálva
újabb reakcióval fenyeget. Heiko Maas, Németország külügyminisztere az eszkalálódó
helyzetre való tekintettel a fehérorosz vezetőt az emberi életek gátlástalan játékával vádolta
és szolidaritását fejezte ki a lengyelek és litvánok felé. „A legnagyobb probléma Lukasenka,
és a rezsim, ami ott uralkodik” – nyilatkozta Maas a Bundestag ülésén november 11-én,
csütörtökön. „Senkinek sem szabad büntetlenül Lukasenka cinikus tevékenységeiben részt
vennie. A kibocsátó országban pedig javítani kell a tájékoztatást, hogy további menekültek
már ne érkezzenek az Európai Unió keleti határához. A hazugságoknak és a hamis híreknek
korlátot kell szabni a közösségi médiában, mivel az EU nincs felkészülve, hogy a kialakult
helyzet tovább fokozódjon” – tette hozzá Maas. Az EU-tagállamok külügyminiszterei
további nyomást szeretnének gyakorolni Fehéroroszországra, és november 15-én, hétfőn egy
ülés keretében újabb szankciók bevezetéséről döntenek. A német külügyminiszter a brüsszeli
találkozó előtt úgy nyilatkozott: „Még nem értünk a szankcióspirál végére. A helyzet a
lengyel-belorusz határon nem javult, inkább csak tovább romlott.”
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide.
7. Az MCC és a Magyar-Német Intézet hírei
„A migráció és az integráció jogi alapproblémái” címmel tart előadást Prof. Dr.
Reinhard MERKEL a Hamburgi Egyetem büntetőjog és jogbölcselet emeritus professzora
az MCC új épületében november 23-án, kedden 18.00 órától német nyelven. Az eseményen
való részvétel csak személyesen meghívóval és regisztrációval lehetséges november 22-ig
erre a linkre kattintva. Magyar-német szinkrontolmácsolás biztosított.
November 16-án, kedden Berlinben tart Intézetünk könyvbemutatót. ’A magyar állam
karaktere’ című könyv német nyelvű kiadása kerül bemutatásra a Berlini Tudományos
Akadémián. A rendezvényen a könyv szerkesztői, Dr. ORBÁN Balázs miniszterhelyettes,
parlamenti államtitkár és az MCC kuratóriumának elnöke, valamint Dr. SZALAI Zoltán
az MCC főigazgatója beszélgetnek Steffen BILGER német szövetségi közlekedésügyi és
infrastruktúráért felelős államtitkárral, Frank PRIESS-szel, a Konrad-Adenauer-Stiftung
Európai és Nemzetközi Együttműködési Osztályának helyettes vezetőjével, Dr.
GYÖRKÖS Péterrel Magyarország németországi nagykövetével és Intézetünk
igazgatójával, Dr. BAUER Bencével.
További német nyelvű információért kattintson Intézetünk honlapjára.
Sikerrel zárult Intézetünk őszi akadémiája, amit a Migrációkutató Intézettel együtt
szerveztünk meg Győrben. A hétvége folyamán szombaton Dr. MARSAI Viktor, a
Migrációkutató Intézet kutatási igazgatója nyitotta meg a napot, aki az európai migrációs
trendekkel, valamint az illegális migrációval együtt járó biztonságpolitikai kockázatokkal
ismertette meg a diákokat. Ezt Dr. BAUER Bence, a Magyar-Német Intézet igazgatójának
előadása követte, aki a németországi migrációs folyamatokat, valamint Németország
szerepét mutatta be a 2015-ös migrációs válság kapcsán. Emellett szóba került az is, hogy
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milyen szerepet játszott a migrációs politika az egyes pártok programjában a 2021-es
németországi szövetségi választásokon. A délelőttöt Dr. Calum T. M. NICHOLSON
MCC visiting fellow angol nyelvű előadása zárta, aki a klímamigráció kritikus
megközelítésének szükségességéről mesélt a résztvevőknek. Az Akadémia zárónapján
TÓTH Klaudia, a Migrációkutató Intézet munkatársa a gyerekkatonaság témakörébe adott
betekintést a diákoknak, amelynek kapcsán élénk beszélgetés alakult ki a résztvevők között.
Zárásképp DARKÓ Tünde, a Magyar-Német Intézet kutatási asszisztensének vezetésével
a résztvevők egy vezetett vita keretében gyakorolhatták a hétvégén tanultakat.
Cikk- és interjúajánló:
Az Újabb migránskrízis vár Európára? Kérdésre adott informatív és alapos válaszokat
Dobrowiecki Péter, Intézetünk kutatója, Lengyelország-szakértő november 11-én,
csütörtökön a Pesti TV Politikai Hobbista adásában.
Az interjú meghallgatásához kattintson a Pesti TV oldalára.
Az új német politika iránya címmel adott egy órás nagyinterjút Dr. BAUER Bence,
Intézetünk igazgatója a Fix TV-nek november 10-én, szerdán.
Az interjú meghallgatásához kattintson a Fix TV Youtube csatornájára.
Márki-Zay und die „sieben Zwerge” címmel jelent meg november 3-án, múlt héten
szerdán Dr. BAUER Bence az ellenzéki összefogás közös miniszterelnökjelöltjéről, MárkiZay Péterről írt cikke német nyelven.
A cikk elolvasásához kattintson a Tagespost oldalára.
A tudomány és kutatás szabadsága demokratikus alapelv – az Egyesült Államokban ez
a fajta akadémiai szabadság már régóta nem érvényesül teljes körben, a legnagyobb
egyetemeken is vannak olyan témák, amelyek kritikán felül állnak, legyen az a kritikai
fajelmélet, a gender-kérdések, vagy akár a migráció. Aki mégis bírálatot fogalmaz meg, azt
kirekesztik. Hasonló folyamatok jelei láthatók Németországban is – számolt be Holm
PUTZKE, a Passaui Egyetem professzora és MCC visiting fellow a Kossuth Rádió
Vasárnapi Újság című műsorában.
A cikk elolvasásához kattintson a hirado.hu oldalára.
Megalakult a Bundestag, de csak két dolog biztos címmel jelent meg október 26-án, múlt
héten kedden Dr. BAUER Bencével készült interjú a Bundestag alakuló ülése után a német
szövetségi kormány megalakításáról.
Az interjú elolvasásához kattintson az Inforstart.hu oldalra.
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