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Annalena Baerbock és a Zöld párt visszautasítják a plágiummal kapcsolatos vádakat

Úgy tűnik nem telik el hét anélkül, hogy ne lásson napvilágot valamilyen kétes információ a
Zöld párt kancellárjelöltjét illetően. Nemrég még Annalena Baerbock képviselői
mellékjövedelmének elmaradt bevallásáról cikkeztek a német lapok, majd az önéletrajzának
egyes pontjairól derült ki, hogy valótlan adatokon alapulnak. Újabban pedig plágium gyanúja
merült fel Baerbock „Most. Hogyan újítsuk meg országunkat?” címet viselő könyvének kiadása
kapcsán. A könyv június 21-én, hétfőn került kiadásra a németországi Ullstein kiadónál. Ezt
követően a kiadó egyik munkatársa jelezte, hogy több helyen talált más szerzők szövegeiből
szó szerint, forrásmegjelölés nélkül átvett részeket a könyvben. A Focus Online felülvizsgálta
a vonatkozó eredeti forrásokat és június 30-án közölte, hogy az eredeti szövegek, amiket
Baerbock szó szerint átvett, többek között a müncheni Verband der Wirtschaft für
Emissionshandel und Klimaschutz blogjáról és a Bundeszentrale für Politische Bildung
cikkeiből kerültek átvételre.
Az Ullstein kiadó cáfolta a Focus Online által megerősített plágium vádját és közleményében
úgy fogalmazott, hogy Baerbock könyvével kapcsolatban nem tudnak egyértelműen szerzői
jogsértést azonosítani. A kiadó közleménye továbbá tartalmazza, hogy a könyv kéziratát
gondosan szerkesztették, valamint, hogy az általánosan ismert tények felsorolása kevésbé áll
szerzői jogvédelem alatt. A Zöld párt álláspontja szerint a kancellárjelölt csak általánosan
hozzáférhető tényeket és ismert zöld álláspontokat vett át, így nincs szó plágiumról. A párt
szóvivője a Focus Online által megerősített plágium vádjára Twitter oldalán reagált, miszerint
a lap csupán Annalena Baerbock hírnevét próbálja rontani. Annalena Baerbock szintén
tiltakozik a plágium vádja ellen. Álláspontja szerint ő nem tudományos értekezést írt, hanem a
választási kampányát támogató könyvet adott ki.
Az ügy kapcsán Frank-Walter Steinmeier, Németország szövetségi elnöke is aggodalmát
fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a választási kampány milyen irányba fejlődhet még tovább
a következő hetekben és hónapokban. Július 4-én, vasárnap a ZDF-nek adott interjújában úgy
nyilatkozott, hogy tudja, hogy a választási kampányok ideje alatt durvább a légkör, mint azok
kezdete és lezárulta után, de a jelenlegi helyzetet tekintve tart attól, hogy politikai sárdobálásba
torkollhat a hátralévő kampányidőszak.
Német nyelvű összefoglalóért a témában kattintson ide és ide.
2. Sahra Wagenknecht pártból való kizárása vitát szült a Balpárt politikusai között
Sahra Wagenknecht saját pártján belül is megosztó személyiségnek számít. Míg nemrég
megjelent könyve kapcsán a Balpárt (Die Linke) több tagja követelte pártkizárási eljárás
indítását a képviselő ellen, a párt számos tagja védelmébe vette Wagenknechtet. Bár a kizárási
eljárás elindult, a párt észak-rajna-vesztfáliai szekciója úgy döntött, hogy továbbra is
támogatják Wagenknechtet a szeptember végi szövetségi választásokon, aki így újra a
tartományi lista első helyéért indulhat.
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A kizárást szorgalmazók a Wagenknecht által párton belül okozott súlyos károkat fogalmazták
meg az eljárás kezdeményezésének okaként, amelyeket szerintük a képviselő „Az önteltek” c.
könyv megírásával okozott. A bestsellerré vált könyv több vonatkozásban is bírálja a baloldali
pártokat, azzal vádolva őket, hogy a szociális kérdésekkel már nem foglalkoznak érdemben,
viszont helyettük túl sok teret adnak a Gender-kérdésről, a klímaváltozásról és a bioélelmiszerekről folytatott vitáknak, amivel a hagyományos értelemben vett baloldali szavazókat
az Alternative für Deutschland párt felé sodorják. Elemzők véleménye szerint Wagenknecht
könyvében leírt elképzelései a jövőbeni baloldali politikát illetően teljesen szembe mennek
pártjának jelenlegi irányvonalával.
Múlt hét folyamán azonban kiderült, hogy nem mindenki számára teljesen egyértelmű, hogy
Wagenknechtet ki kellene zárni a pártból. Susanne Henning-Wellsow, a Balpárt társelnöke
felszólalt Wagenknecht pártban maradása mellett. A pártkongresszuson tartott beszédében azt
mondta, hogy ugyan nagyon könnyű minden problémáért Wagenknechtet okolni, azonban azt
is észre kell venni, hogy Wagenknecht a párt egyik legkedveltebb személyisége a szavazók
körében, származási háttere és könyve miatt, annak ellenére, hogy már nem rendelkezik
magasrangú pozícióval a párton belül. Janine Wissler, a párt másik társelnöke szintén úgy
nyilatkozott, hogy alapvetően helytelennek tartja, hogy a párton belüli nézeteltérések kizárási
eljárással legyenek megoldva.
Német nyelvű összefoglalóért a témában kattintson ide.

3. Winfried Kretschmann, Baden-Württemberg miniszterelnöke nem tartana fent
Szövetségi Oktatási Minisztériumot
Baden-Württemberg tartomány zöld miniszterelnöke, Winfried Kretschmann, megszüntetné a
szövetségi szintű oktatási minisztériumot a következő kormány kialakítása során. Kretschmann
a Redaktionsnetzwerk Deutschlandnak tett nyilatkozatában elmondta, szerinte érdemes
megkérdőjelezni, hogy szükség van-e egy olyan szövetségi minisztérium fenntartására,
amelynek illetékességi jogköre nem szövetségi szintű. Elvégre, a miniszterelnök szavaival élve:
„Baden-Württemberg tartománynak sincs saját külügyminisztériuma.” A javaslatot élesen
bírálták az FDP és az SPD politikusai. Andreas Stoch, az SPD baden-württembergi tartományi
elnöke szerint Kretschmann javaslata abszurd egy olyan időszakban, amikor az oktatás egyre
fontosabbá válik, és amikor az egyes tagállamok már meghaladják teljesítőképességük határait
az oktatáspolitikában. Hans-Ulrich Rülke, a baden-württembergi tartományi parlament FDP
frakciójának vezetője kritizálta, hogy Kretschmann, aki saját tartományában rekordszámú
minisztérium fenntartásáért felelős, spórolásra hivatkozva csökkentené a szövetségi
minisztériumok számát.
Német nyelvű összefoglalóért a témában kattintson ide.
4. Németországban ismét növekedhet a koronavírussal fertőződöttek száma, sokan
mégsem veszik igénybe az oltást
A Robert Koch Intézet legfrissebb felmérése alapján két adat is azt jelzi, hogy a németországi
koronavírus fertőződések száma ismét növekedhet a következő héten. Az egyik az R-érték,
amely azt jelzi, hogy egy fertőzött személy átlagosan hány embert fertőz meg. Ez az érték
jelenleg 1, ami a korábbi felmérésekhez viszonyítva két hónapja előszőr ismét küszöbérték
2

felett van. A másik a hétnapos újra fertőződések száma, ami 4,9-ről 5-re emelkedett és a korábbi
felmérésekhez viszonyítva először emelkedett június elseje óta. Habár ezek az emelkedések
még mindig nagyon alacsonynak, a delta-variáns gyors terjedése miatt aggodalomra adhatnak
okot. Az új vírus-variáns terjedése mellett további problémát jelent, hogy egyre több német
állampolgár mondja vissza oltási időpontját vagy lemondás nélkül meg sem jelenik azon. Karl
Lauterbach, az SPD egészségügyi szakértője bírságok kivetését szorgalmazná az oltáson meg
nem jelent állampolgárok számára, míg Armin Laschet a CDU kancellárjelöltje ellenzi ezt az
ötletet. Katrin Göring Eckardt, a Zöldek frakcióvezetője szerint pedig egy ilyen jellegű
kényszerítő intézkedéssel a lakosságban csak még jobban csökkenne az oltási hajlandóság.
Markus Söder Bajorország keresztényszocialista (CSU) tartományi miniszterelnöke a serdülők
beoltásának megkezdésével hidalná át az oltási hajlandóság csökkenéséből adódó problémát.
Német nyelvű összefoglalóért a témában kattintson ide.
5. A Zöldek frakcióvezetője erős kritikával illette Armin Laschet klímapolitikáját
Oliver Krischer, a Zöldek szövetségi parlamenti frakciójának alelnöke éles kritikát fogalmazott
meg a CDU kancellárjelöltje, Armin Laschet klímapolitikájával szemben június 30-án. A
politikus Twitter oldalán kifejtett véleménye szerint Laschetet személyesen is felelőssé kellene
tenni a kanadai extrém hőhullám áldozataiért. Krischer Tweetjében egyértelműen amellett
érvel, hogy a CDU és az FDP által előirányzott szélenergiai bővítésekkel nem lehet a
klímacélokat teljesíteni, mert az elképzelés csak egy a sok közül Laschet ténymentes és
realitástól elrugaszkodott világából. A tényleges kiváltó indok, amiért Krischer szerint a
Laschet-féle politika az egész világon, különösen Kanadában emberek életébe kerül, a Laschet
vezette fekete-sárga tartományi kormány által előirányzott szélenergiai bővítésre vonatkozó új
éghajlatvédelmi törvény, amely július elsején került elfogadásra. Jens Spahn szövetségi
egészségügyi miniszter övön alulinak nevezte a Laschet ellen intézett támadást és
bocsánatkérésre szólította fel Krischert arra utalva, hogy Tweetjével megsértette a
demokratikus interakció alapvető szabályait, amelyeknek betartására különösen a választási
kampány időszakában kellene odafigyelni.
Német nyelvű összefoglalóért a témában kattintson ide.
6. Angela Merkel elköszönt II. Erzsébettől és Boris Johnson miniszterelnöktől
Angela Merkel szövetségi kancellár utolsó hivatalos nagy-britanniai látogatása során, július 2án, pénteken elköszönt II. Erzsébet királynőtől és Boris Johnsontól az Egyesült Királyság
miniszterelnökétől. II. Erzsébet Windsorban, személyes audiencia keretein belül, Boris Johnson
pedig vidéki rezidenciáján, a délkelet-angliai Chersquersben fogadta Angela Merkelt. A
találkozó során Boris Johnson köszönetet mondott a szövetségi kancellárnak a brit-német
kapcsolatok iránti elkötelezettségéért. Merkel kijelentette, hogy bízik abban, hogy NagyBritannia és az EU között pragmatikus megoldást lehet majd találni az észak-írországi vitát
tekintve. A két kormányfő megállapodott az éves kormányközi konzultációkról, valamint az
energiakérdésekben való szorosabb együttműködésről.
Német nyelvű videóösszefoglalóért a témában kattintson ide.
7. Az MCC és a Magyar-Német Intézet hírei
3

2021. augusztus 5-7. között MCC Feszt címmel Esztergomban szervez közéleti és könnyűzenei
fesztivált a Mathias Corvinus Collegium, ahol az érdeklődők megismerhetik az intézmény
tehetséggondozó programjait és közösségi életét. Az MCC Feszten kötetlen formában
mutatkoznak be a Collegium kutatóintézetei is, valamint izgalmas közéleti beszélgetések és
színes könnyűzenei koncertek várják a közönséget.
További információért kattintson az MCC honlapjára.
Programajánló: 2021. július 26-án Debrecenben, július 27-én pedig Budapesten kerül
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. Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója beszélget Andreas
Rödderrel.
További információért kattintson a Magyar-Német Intézet honlapjára.
Cikkajánló:
A Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért folyamatosan monitorozza a magyar
politika Németország számára releváns témaköreit. 2021. július 1-jén jelent meg Dr. Bauer
Bence cikke, amelyben a magyar gyermekvédelmi törvény módosításáról nyilatkozott a
Tagespost c. lapnak. Szintén július 1-jén közölt interjút a vasarnap.hu online magazin Dr. Bauer
Bencével a magyar és német politika között a közelmúltban kiéleződött különbségekről.
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