BERLINI GYORS – A HÉT FŐ HÍREI HÉTFŐN
2021. JÚNIUS 21.

1. Csalódás: alacsony védelmet nyújt a koronavírus ellen a Németországban fejlesztett Curevacvakcina

A német Curevac vállalat által fejlesztett mRNS-alapú koronavírus-vakcina csupán 47%-ban
bizonyult hatékonynak a klinikai teszteken. Az alacsony hatékonyság miatt a tübingeni
székhelyű Curevac egyelőre biztosan nem engedélyeztetheti vakcináját az Európai
Gyógyszerügynökségnél, mivel ehhez a gyártónak legalább 50%-os hatékonyságot kellett
volna felmutatnia a klinikai tesztfázisban. A Curevac vakcina fejlesztői szerint az eredmények
az elmúlt hónapokban Európában és ezen belül Németországban is terjedésnek induló
koronavírus-variánsok miatt lettek a vártnál rosszabbak. A klinikai teszteken résztvevő 474
beoltott és később megbetegedett tesztalanyoknál 29 különböző koronavírus-variánst mutattak
ki. A teszteredmények nem csak a cég részvényeseinél, hanem a lakosság körében is
csalódottságot keltenek, hiszen az országban továbbra sincs mindenki számára elegendő
vakcina. Egy újabb vakcina forgalomba hozatala és helyi gyártása segíthetett volna a
vakcinahiányon. Németországban – bár jelenleg csökken a fertőződések száma – terjedésnek
indult az először Indiában azonosított Delta-variáns, amely aggodalomra ad okot a szakemberek
szerint.
Német nyelvű összefoglalóért a témában kattintson ide.

2. Maszkbeszerzések ügyében vizsgálódik a Szövetségi Számvevőszék
Az elmúlt héten a Szövetségi Egészségügyi Minisztérium beszerzéseinek ügyében indított
vizsgálatot a Szövetségi Számvevőszék. Az eddig nyilvánosságra hozott adatok alapján
kiderült, hogy a Minisztérium a szükségesnél jóval több és a piacinál jóval magasabb áron
szerzett be a koronavírus elleni védekezéshez szükséges maszkokat. Ráadásul több esetben
hiányoznak egyes, a közbeszerzések tisztaságát igazoló dokumentumok is. A közbeszerzés
előírt lépéseit többször nem tartották be és csak utólag töltötték ki a szükséges
dokumentumokat. A Számvevőszék szerint az Egészségügyi Minisztérium felelőtlenül járt el,
amikor közép- és hosszútávú igényeit és megrendeléseit egy olyan időszakban adta le, amikor
a védekezéshez szükséges eszközök ára tetőzött a világpiacon, ugyanis a beszerzéseket a
felhasználással azonos ütemben kellett volna lefolytatni. A túlzott beszerzések miatt olyan
túlkínálat alakult ki Németországban a maszkokból, hogy azok tárolása, szállítása és
minőségellenőrzése milliós összegeket emésztett fel. Az Egészségügyi Minisztérium érvelése
szerint ők a világjárvány okozta drámai hangulatban a lehető leggyorsabb és leghatékonyabb
beszerzésre törekedtek, még akkor is, ha ez anyagilag talán nem a legmegfelelőbb döntés volt.
Német nyelvű összefoglalóért a témában kattintson ide.
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3. A berlini szélsőbaloldali radikálisok még a rendőrségnek sem engednek
Június 17-én, csütörtökön a berlini rendőrség megpróbált bejutni a Riga utca 94. szám alatti
magántulajdonban álló házba, ahová évekkel ezelőtt szélsőbaloldali radikálisok egy csoportja
vette be magát - engedély nélkül. A hatóságok egy tűzvédelmi ellenőrzés során próbáltak
bejutni az ingatlanba, azonban az illegális házfoglalók elleni fellépés sikertelennek bizonyult,
a ház a berlini rendőrség számára továbbra is megközelíthetetlen maradt. A házat őrizetbe vevő
majd száz fős szélsőbaloldali csoport brutális módon védte az ingatlant, amelyet saját
székhelyükként tartanak számon. Amikor a rendőrök megpróbáltak bejutni a házba, a
radikálisok poroltókkal támadtak rájuk és festékkel dobálták meg őket. A jelentések szerint az
akcióban legalább 21 rendőr sérült meg, közülük nyolcan már a helyszínen légzési problémákat
okozó sérülést szenvedtek. A rendőrség szerda délutántól péntek estig lezárta a környéket és
gyülekezési tilalmat rendelt el az elzárt területre.
Német nyelvű összefoglalóért a témában kattintson ide. / ide.

4. Talán nem is olyan egyértelmű a vélemény szabad kinyilvánításának szabadsága?
Németországban az Allensbach Közvéleménykutató Intézet 1953 óta rendszeresen végez
kutatásokat annak kapcsán, hogy a lakosság hogyan vélekedik, a politikai
véleménynyilvánításhoz szabadságáról. A hatvanas évektől kezdve rendszerint a
megkérdezettek legalább kétharmada vélekedett úgy, hogy szabadon kinyilváníthatja nézeteit
és elmondhatja véleményét. A 2021-es júniusi adatok szerint azonban a statisztika az utóbbi
időben nagyot változott: ma már csupán a megkérdezettek 45 százaléka vélekedik úgy, hogy
bármilyen körülmények között hangot adna politikai véleményének; 44 százalékuk viszont ma
már úgy gondolja, jobban jár, ha inkább nem mondja ki, amit gondol, ha politikai jellegű
témákról van szó. A közvéleménykutatás arra is választ adott, hogy melyek azok a témák,
amelyek esetében a németek úgy érzik, meg kell válogatniuk szavaikat, hogy senkit nem
sértsenek meg véleményükkel. Ilyen volt többek között a genderhez igazodó nyelvhasználat, az
iszlám témaköre vagy éppen a patriotizmus.
Német nyelvű összefoglalóért a témában kattintson ide.

5. A türingiai miniszterelnök-választás alkotmánybírósági ügy lesz – Angela Merkel
szövetségi kancellár pártpolitikusi minőségben szólalt meg
Angela Merkel szövetségi kancellár Thomas Kemmerich (FDP), türingiai miniszterelnök 2020.
február 5-i megválasztása kapcsán adott nyilatkozata a Szövetségi Alkotmánybíróság elé került.
Kemmerichet, mint ismeretes, 2020-ban az AfD támogatásával választotta meg
miniszterelnökké a Türingiai Tartományi Parlament, Bodo Ramelow (Linke) ellenében,
rövidesen ezután pedig visszalépett hivatalából. Az esettel kapcsolatban megszólalt Angela
Merkel is, aki ekkoriban éppen Dél-Afrikában tett látogatást. Látogatása alatt adott hivatalos
sajtótájékoztatóján a választás megismétlését szorgalmazta és nyíltan hangot adott pártpolitikai
véleményének, miszerint a miniszterelnök választás során a CDU legfontosabb alapelve lett
megsértve, miszerint az AfD segítségével nem szabad többséget szerezni. A csütörtöki bírósági
közleményből kiderült, hogy az AfD álláspontja szerint a kancellár és a szövetségi kormány
nem tartotta be a pártatlanság elvét a politikai véleményharcban és ezzel megsértette az AfD
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esélyegyenlőséghez való jogát. Az alkotmánybíróság június 21-én foglalkozik részletesen a
kérdéssel, részletekben menően azzal, hogy Angela Merkel szövetségi kancellár 2020 tavaszán
pártpolitikai minőségében tett sajtónyilvános kijelentése alkotmányellenesnek nyilvánítható-e
vagy sem.
Német nyelvű összefoglalóért a témában kattintson ide.

6. Nem lazulnak a németországi beutazásra vonatkozó szabályok
Habár tovább csökkent Németországban a koronavírusos megbetegedéseknek a száma, a
szövetségi kormány és a tartományok az eredetileg júliusig tartó beutazási korlátozások
meghosszabbítása mellett döntöttek. Tekintettel a nyári szabadságok okozta
forgalomnövekedésére, a karantén- és tesztkötelezettséget szeptember közepéig fenntarthatják
- jelentette be Jens Spahn egészségügyi miniszter szerdán. Ennek fényében a külföldi
országokra vonatkozó veszélyességi besorolások továbbra is fennmaradnak. Attól függően,
hogy az egyes országok milyen besorolás - kockázatos, nagy gyakoriságú vagy változó
fertőzöttségi rátát mutató – alá esnek, változhatnak az onnan érkező utasokra vonatkozó
beutazási szabályok, például, hogy szükséges-e negatív tesztet felmutatni vagy karanténba
vonulni a Németországba érkezés után.
Német nyelvű összefoglalóért a témában kattintson ide.

7. Az MCC és a Magyar-Német Intézet hírei
2021. június 18-án ünnepélyes diplomaosztó keretében vehették át okleveleiket az MCC
egyetemi képzéseinek végzett hallgatói. A mostani diplomaosztó ünnepség rendhagyó volt,
hiszen a koronavírus járvány miatt az elmúlt két tanévben végzettek egyszerre vehették át
oklevelüket. 2020-ban 56, idén pedig 60 egyetemista végzett az MCC képzési programjában,
amely szeptembertől Budapest mellett már több vidéki nagyvárosban is elérhető lesz.
További információért kattintson az MCC honlapjára.
Programajánló:
2021. június 23-án, 19.00 órától, a Hemingway étteremben kerül sor Klaus-Rüdiger Mai író
és történész nemrég megjelent „Mi alakítjuk a jövőt!” című könyvének bemutatójára, majd azt
követően a Németország-Magyarország Európa-bajnoki mérkőzés vetítésére. Regisztráció:
június 22-ig az mni@mcc.hu címre küldött e-maillel.
2021. június 28-30. között háromnapos angolnyelvű szemináriumot tart az MCC-ben Dr.
Marc-Michael Blum, a tömegpusztító fegyverek és a non-proliferáció nemzetközi szakértője.
A szemináriumra biztonságpolitika iránt érdeklődő egyetemisták, fiatal kutatós és szakemberek
jelentkezését várjuk. További információ IDE kattintva érhető el.
SAVE THE DATE! 2021 július 26-án 11.30-tól Debrecenben, július 27-én 16.00 órától pedig
Budapesten mutatja be a Magyar-Német Intézet Prof. Andreas Rödder Konzervatív 21.0 – A
polgári Németország programja című könyvének magyar kiadását. A rendezvényen dr. Gulyás
Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter beszélget a könyv szerzőjével. További
információ hamarosan a Magyar-Német Intézet honlapján!
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Cikkajánló:
Június 17-én jelent meg Böhm Márton vendégcikke a Budapester Zeitungban a bánáti sváb
vidékeken tett látogatásáról.
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