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1. Armin Laschet és Markus Söder ismertették az uniópártok választási programját
A német Kereszténydemokrata Unió (CDU) és a Bajor Keresztényszociális Unió (CSU) pártjai
megegyezésre jutottak a választási programot illetően. A pártelnökök, Armin Laschet és
Markus Söder múlt héten, hétfőn ismertették a program legfontosabb pontjait egy
sajtótájékoztató keretein belül. Paul Ziemiak a CDU főtitkára a párt által képviselt mottóval
vezette be a sajtótájékoztatót: „Stabilitás és Megújulás. Együtt egy modern Németországért.”
és kiemelte, hogy a program kidolgozása érdekében az uniópártok az eddigi legsikeresebb és
legnagyobb digitális kampányt folytatták le. Markus Blume, a CSU főtitkára a jövő műveként
jellemezte a választási programot, ezt alátámasztva kiemelte, hogy a program kidolgozása
mérföldkőnek számít a két párt történelmében, mivel az egységesség jegyében készült.
Armin Laschet, az uniópártok kancellárjelöltje összefoglalóan úgy nyilatkozott a programról,
hogy magába foglalja mindazt, amit Németország vár a két párttól: a korszerűsítést. Az unió
programja nem csak reagálni akar a jelenleg végbemenő korszakváltás kihívásaira: az
éghajlatváltozásra, a digitalizáció okozta változásra, a technológiai változásokra és a
koronavírus okozta világjárvány következményeire, hanem aktívan alakítani akarja a következő
időszakot. Armin Laschet tisztán kimondta: A mondat, hogy Németországban valami nem
működhet, nem létezhet a pandémiás időszakot követően. Németország helye a 21. század
nemzetközi versenyében a csúcson van, ezt a helyet azonban csak a modernizáción keresztül
lehet elérni, valamint a hatékonyabb és gyorsabb működésen keresztül, annak érdekében, hogy
az ország védekezni tudjon a világjárványok, a kibertámadások, a populizmus, a demokratikus
rendszer ellen megfogalmazott szélsőséges eszmék, cselekedetek, és a gazdasági válság ellen.
Mindezek elérésének érdekében az unió választási programjában a következetes klímavédelmet
a gazdasági erővel és szociális biztonsággal köti össze. Cél Németország olyan klímasemleges
ipari országgá alakítása, ami jó és biztonságos munkahelyekkel rendelkezik és elegendő
szociális védelmet nyújt a társadalom számára: biztonságot teremt a családoknak és a
középosztálynak a kívülről és belülről érkező fenyegetésekkel szemben.
Armin Laschet kitért arra is, hogy koronavírus okozta pandémia rámutatott, hogy a járvány
okozta válság nem kezelhető csupán nemzeti szinten, ezért a választási program legelejére
szándékosan kerültek az Európát és a nemzetközi együttműködést érintő kérdések. A program
magában foglalja, hogy az unió egy világra nyitott Németország mellett áll ki, amely elfogadja
és alakítja a globális kihívásokat a demokráciák szövetségében, a transzatlanti és az európai
partnerekkel együtt. A családok és az oktatás kérdéskörében a bürokrácia csökkentését ígéri az
unió: a családi pótlék automatikusan, digitális módon, egy forrásból válna elérhetővé a jövőben.
Az állami költségvetés és az adók tekintetében a koronavírus okozta válság miatti államadósság
ellenére a program nem tartalmaz adóemelést. A gazdaság tekintetében a kiegyensúlyozott
költségvetés elérése a cél, a lehető legrövidebb időn belül. A klímavédelem tekintetében az unió
a piaci erőkre támaszkodik, a széndioxid árát szem előtt tartva. A belső biztonság növelése
érdekében a nagyobb rendőri jelenlét és a közterületeken történő intelligens technológiával
működő videómegfigyelés szerepelnek célként. A nyugdíj és az időskori ellátásra vonatkozóan
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egy három elemből álló konkrét csomagot ígér az unió, amiről a következő pontban
olvashatnak.
Német nyelvű videóösszefoglalóért a témában kattintson ide.
2. Friedrich Merz a CDU gazdasági területen jártas politikusa elégedett a választási
programmal
„Erős növekedésre van szükségünk, erre összpontosítunk” - mondta Friedrich Merz a Phoenix
der Tag vasárnapi adásában videóüzeneten keresztül, amiben összefoglalta a CDU választási
programjának általa legfontosabbnak tartott pontjait. Az erős növekedést jellemezvén kiemelte,
hogy a program megírása során a gazdasági és az ökológiai növekedést egyaránt szem előtt
tartották. Kiemelte továbbá, hogy álláspontja szerint a program megalkotása során a programot
író CDU politikusok kreatívan és fantáziadúsan foglalták keretbe a kijelölt célok
megvalósítását, amelyek minden esetben Németország növekedését hivatottak szolgálni.
Ahogy Merz kiemelte, a német nemzetgazdaság több problémával küzd. A problémák eredője
azonban nem csak a pénzben rejlik, hanem abban is, hogy a bürokrácia lelassítja a folyamatot.
Ez azt eredményezi, hogy Németországon belül a legapróbb akadály is képes arra, hogy akár
évekre menően lelassítsa a projektek megvalósítását. Ebből adódóan az egyik fontos pont, amit
Merz már a program nyilvánosságra hozatala előtt megoldandó problémaként említett a
túlbürokratizálódás folyamata. Egy másik fontos pont és megoldandó probléma a nyugdíj
kérdésköre. Merz felhívta a figyelmet videóüzenetében, hogy a demográfiai változás valóban
bekövetkezőben van, ezért a CDU választási programja is kiemelten fontos pontként
foglalkozik a problémával. Ahogy azt a párt már egyszer megszavazta, a cél továbbra is az,
hogy a nyugdíjat csak 67 éves kortól lehessen igénybe venni. Ahogy azonban Merz is kiemeli
a videóüzenetben, az állami kötelező nyugdíjbiztosítási rendszer már nem képes önmagában
biztosítani az ebben a korban kívánt és szükséges életszínvonalat, ezért a vállalati
magánnyugdíj-rendszert kell jelentősen javítani a CDU programja szerint. Emellett be kell
vezetni egy következő elemet is a nyugdíjpolitikába: a magánnyugdíj-ellátást a tőkefedezeti
nyugdíjbiztosítás formájában. A tőkefedezeti nyugdíjbiztosítás magában foglalja, hogy az állam
minden születendő gyermek után 18 éves koráig egy meghatározott mértékű hozzájárulást fizet,
ami Merz szavaival élve nem lesz olcsó, de a végén oda fog vezetni, hogy valós megoldás
születik a generációkon átívelő problémára. Merz korábban nem gondolta volna lehetségesnek,
hogy megállapodás szülessen a CDU politikusai között a nyugdíjpolitikát illetően. A
videóüzenet végén elmondta: ez a döntés „nagy lépés” az uniópártok nyugdíjpolitikájában.
Német nyelvű videóösszefoglalóért a témában kattintson ide.
3. A Bal párt is közzétette választási programját
Magasabb minimálbér, eltávolodás a Hartz IV-től, lakbérplafon. A Bal párt választási
programjában a szociálpolitikára összpontosít. A legfontosabb pontok az adózásra, a nyugdíjra,
a minimálbérre, a lakbérekre, a munkaerőpiacra, a külpolitikára és a klímaváltozásra
vonatkozóan következőket javasolja. Progresszív adókulcsú vagyonadó és egymillió eurós
adómentesség javaslata a magánvagyonra. A koronavírus okozta válság kezelésére a
vagyonadó, amelyet a kétmillió eurónál nagyobb nettó vagyonra vetnének ki. A jövedelemadó
tekintetében a 53 százalékos adókulcsot céloz meg a párt 70 000 eurótól. A törvényes
nyugdíjszintet a párt vissza akarja emelni 53 százalékra és 1200 eurós szolidaritási alapú
minimálnyugdíjat akar bevezetni. A Hartz IV helyett a párt 1200 eurós garantált
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minimumjövedelmet javasol. A lakbérek tekintetében a párt a lakbérplafon bevezetését
szorgalmazza, a lakásépítésre 15 milliárd euró értékben érkezne támogatás. A választási
program szerint az alacsony bérű ágazatot meg kell szüntetni, és a minimálbért 13 euróra kell
emelni. A külpolitikát tekintve a párt a szövetségi hadsereg minden külföldi bevetésének
megszüntetését javasolja. A klímaváltozás tekintetében a Bal párt az ’Energiewende-t’
szorgalmazza 2035-ig 100 %-ban a megújuló energiaforrásokra való áttérés céljával.
Német nyelvű összefoglalóért a témában kattintson ide.
4. Szivárványszínben akarta volna München polgármestere megvilágítani a magyar –
német mérkőzésnek helyet adó Allianz Arénát, de az UEFA elutasította a kérelmet
München város polgármestere Dieter Reiter szivárványszínben akarta volna megvilágítani a
Németország és Magyarország közötti csoportmérkőzésnek helyet adó Allianz Arénát a múlt
hét szerdai meccs alatt. München város a szivárvány színben való megvilágítás mellett történő
megvilágítás mellett azután határozott, hogy a magyar kormány elfogadta azt a törvényt, ami
tiltja a 18 éven aluli fiatalok és gyermekek számára elérhetővé tett homoszexualitást és
transzneműséget népszerűsítő tartalmakat. Az Európai Labdarúgó szövetség elutasította a
müncheni városi tanács javaslatát. Az UEFA szerint a stadiont a sokszínűség és a szexuális
irányultságú önrendelkező életmód jeleként szivárványszínben történő kivilágítására vonatkozó
javaslata politikai jellegű, ezért el kell utasítani.
Német nyelvű összefoglalóért a témában kattintson ide.
5. Pénzügyi válságban lenne Németország?
Németország az elmúlt években, már a koronavírus előtt is sok mindenen ment keresztül
pénzügyileg: növekvő kiadások, a hagyományos energiahordozókról a megújulókra való
átállás, ezt követően a koronavírus okozta gazdasági károk. Erős ipari országként Európa fele
Németországtól függ gazdaságilag, viszont a jelenlegi koronavírus okozta válság utáni
helyzetben több kérdés is felmerül Németország anyagi helyzetét tekintve. Akár a jelenlegi
Németország pénzügyi válságnak is nevezhető kérdéskört vitatta meg múlt héten csütörtökön
Roland Tichy a „Tichys Ausblick” hatodik epizódjában. Vendégek voltak: Thilo Sarazzin,
közgazdász, volt berlini pénzügyi szenátor, Klaus-Peter Willsch közgazdász, a CDU parlamenti
frakciójának képviselője és Ulrich Vosgerau alkotmány- és európai jogász.
Német nyelvű összefoglalóért a témában kattintson ide.
6. Szövetségi statisztikai hivatal: 2011 óta először nem nő a népesség Németországban
A lakosság száma 2011 és 2019 között Németországban 80,3 millióról 83,2 millióra változott.
Az elmúlt egy év adatai alapján 2011 óta először észlelhető enyhe népességfogyás
Németországban. A szövetségi statisztikai hivatal múlt hét hétfői közleménye szerint 2020 év
végén összesen 83,2 millió ember élt Németországban, 12.000-rel kevesebb mint az előző
évben. A statisztikai hivatal szerint ennek a csökkenésnek a koronavírus okozta járványhelyzet
időszakán belül két oka van. Az egyik ok a bevándorlási ráta csökkenése. 2020-ban a 2019-es
évhez képest 294.000-ről 209.000-re csökkent a bevándorlások száma. A másik ok a
halálozások számának növekedése. 2020-ban a 2019-es évhez képest 161.000-ről 212.000-re
nőtt ez a szám. Így a születések számához képest a halálozások többlete nőtt és a nettó
bevándorlás csak megközelítőleg tudta ellensúlyozni a születési hiányt.
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Német nyelvű összefoglalóért a témában kattintson ide.
7. Az MCC és a Magyar-Német Intézet hírei
2021. június 23-án került sor a Mathias Corvinus Collegium (MCC) és az Alapítványnál 2020.
december 1-je óta működő Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért első offline
rendezvényére. A rendezvényen Klaus-Rüdiger Mai: Mi alakítjuk a jövőt című könyvét
mutattuk be Budapesten, a Hemingway Étteremben 70 fő részvételével.
A rendezvénybeszámoló elolvasásához kattintson ide a Magyar-Német Intézet oldalán.
Mai úr budapesti látogatása után írt cikkének elolvasásához kattintson ide a Tichys Einblick
oldalán.
2021. június 25-én Intézetünk igazgatója, Dr. Bauer Bence Hit Rádióban az őszi német
választások előtti helyzetképről beszélt. Mint ismert, megakadt a Zöldek jól felépített
kampánya Németországban, miközben kancellárjelöltjük, Annalena Baerbock
önéletrajzában elég sok ferdítést és pontatlanságot talált mostanában a német média.
Az interjú meghallgatásához kattintson ide a Hit Rádió youtube csatornáján.
Programajánló:
2021. augusztus 5-7. között háromnapos fesztivált szervez Esztergomban a Mathias Corvinus
Collegium. Az MCC „Hangot adunk a tehetségnek” címmel mutatja be tehetséggondozó
programjait és közösségi életét, valamint rendez izgalmas közéleti beszélgetéseket és színes
könnyűzenei koncerteket.
További információért a rendezvényről kattintson ide az MCC honlapján.
SAVE THE DATE! 2021 július 26-án 15.00 órától 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 debreceni
rendezvényen dr. Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter beszélget a könyv
szerzőjével. További információ hamarosan a Magyar-Német Intézet honlapján!
Cikkajánló
A német közvélemény csak idén döbbent rá, hogy parázs viták folynak az átlagos német
állampolgár számára alig ismert választási rendszerről. 2021 elején az ellenzéki frakciók
beadvánnyal éltek az Alkotmánybíróságon, kifogásolva a német választási rendszer reformját.
Mi a probléma a német választási rendszerrel? címmel írt cikket intézetünk igazgatója, Dr.
Bauer Bence.
A cikk elolvasásához kattintson ide a Magyar-Német Intézet oldalán.
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