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1. Friedrich Merz beszéde a szövetségi parlament rendkívüli ülésén
A CDU pártelnökeként megválasztott Friedrich Merz új pozíciójában első beszédét a szövetségi
parlament ukrajnai háború miatt összehívott február 27-i rendkívüli ülésén tartotta. Merz
beszédében kiemelte elégedetlenségét a szövetségi kormány ukrajnai helyzetre való
reakciójával szemben, véleménye szerint már a február 27-i kormánynyilatkozatnál korábban
kellett volna reagálnia a kormányzatnak. A február 27-i kormánynyilatkozat tartalmáról egy
héttel korábban írtunk. Merz felháborodva úgy fogalmazott a szövetségi kormány
magatartására utalva: „Önök sem Németországban, sem Európában nem vezetnek.”
Nemtetszését azzal is megerősítette, hogy szerinte Oroszország egész Európában veszélyezteti
a békét. Elmondta: „Egy ilyen helyzetben a kancellárnak állást kell foglalnia.” Hozzátette: „Ha
nem foglalkozunk a témával kellő mértékben, akkor a kockázat növekszik”. Friedrich Merz
beszédében részletesen kitért arra, hogy a német szövetségi hadsereg az utóbbi évek kül- és
biztonságpolitikai döntései miatt olyan állapotba került, amelyben nem képes az ország
biztonságát garantálni. Emlékeztetett arra is, hogy Oroszország 1994-ben Ukrajnának ígéretet
tett, ha lemond atomfegyvereiről, garantálja az ország területi integritását. Merz beszédét azzal
zárta, hogy Németországnak végre készen kell állnia arra, hogy meghatározza saját érdekeit a
világban, amelyeket érvényesít is. Elmondta, fontos, hogy Németország hatékonyan meg tudja
védeni saját területét és lakosságát az erőszak és kényszerítés minden formájától. Merz
kiemelte, hogy a szövetségi hadsereg jelenleg nincs olyan helyzetben, hogy mindezt meg tudja
tenni. Beszédét a kancellári hivatalban betöltendő legfontosabb feladat meghatározásával zárta:
Németország gyengeségét meg kell szüntetni, hogy bármilyen agressziónak ellen tudjon állni.
Lars Klingbeil, az SPD pártelnöke válaszolt Merznek: „A külpolitika nem szolgálhatja az
ellenzék magára találását”. Klingbeil Merzről úgy nyilatkozott „Önök egyhelyben toporognak.
A kormány álláspontja teljesen egyértelmű. Nem szállítunk fegyvereket Ukrajnának.” Merz
azonban nem ismételte meg az Uniópártok politikusainak fegyverszállításra vonatkozó
követeléseit vasárnapi beszédében.
Német nyelvű videóösszefoglalóért kattintson ide, német nyelvű szöveges összefoglalóért
kattintson ide.
2. Olaf Scholz kancellár a háborúról
Olaf Scholz kancellár március 2-án, szerdán a Naftali Benett izraeli miniszterelnökkel közös
sajtótájékoztatón ismét kizárta az ukrajnai német katonai beavatkozást. A továbbiakban
béketárgyalásokra szólított fel: „Arról van szó, hogy újra esélyt adunk a diplomáciának”.
Hozzátette: „Nagyon aggódunk a konfliktus további alakulása miatt. A polgári infrastruktúra
és a civilek elleni támadásoknak véget kell vetni.” Scholz elmondta, a menekültek számának
folyamatos növekedésére számít, minél tovább tart a háború. A kancellár mindezek mellett újra
felszólította Oroszországot és Ukrajnát, hogy folytassák a béketárgyalásokat. Hangsúlyozta:
„Minden egyes nap, amikor a háború folytatódik, az infrastruktúra, a civilek és a katonák
pusztulásához vezet mindkét oldalon. Ezt mindenáron meg kell akadályozni.” A katonai
beavatkozást tekintve a kancellár elmondta, se Németország, se a NATO nem fog beavatkozni,
mivel az helytelen lenne a jelenlegi helyzetben. Elmondta azt is, nem szabad alábecsülni azokat
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a veszélyeket, amelyek Oroszország, mint nukleáris szuperhatalom Ukrajnába történő
beavatkozásával járnak. Németország továbbra is támogatja Ukrajnát, végül fegyverek
szállításával is, meg pénzügyi segítséggel. Olaf Scholz úgy nyilatkozott, hisz benne, hogy a
következetesség és az óvatosság közötti egyensúlyozás a helyes. Az eddigi döntések pedig ezen
a területen helyezkednek el véleménye szerint. Naftali Benett eddigi izraeli háborús
tapasztalatai alapján hangsúlyozta: „Sajnos a dolgok sokkal rosszabbra is fordulhatnak”. Izrael
miniszterelnöke Németországot „a vezető szerep és a felelősség európai horgonyaként”
jellemezte. Mindezek mellett Benett és Scholz bejelentettek egy új stratégiai együttműködést
Izrael és Németország között. Egy olyan párbeszédformátumot, amelyre évente kétszer kerül
sor és a tervek szerint és amely magában foglalja majd a német-izraeli ifjúsági egyesület
megalapítását is.
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide.
3. Vita a kötelező katonai szolgálatról
Az ukrajnai háború új vitát indított el a kötelező katonai szolgálat újraindításáról. A CDU
általános szolgálati kötelezettségre vonatkozó követelése is újra napirendre került. De felmerül
a kérdés: van egyáltalán ennek még realitása? A sorkötelezettséget már több mint tíz éve
felfüggesztették, mégis rendszeresen felmerül a vita a visszaállításáról. Carsten Linnemann, a
CDU alelnöke a jelenlegi vitában a kötelező katonai szolgálatot az úgynevezett általános
kötelező szolgálattal kombinálja. Az erre vonatkozó javaslatot a CDU korábbi elnöke, Annegret
Kramp-Karrenbauer terjesztette elő elsőként 2018-ban - önkéntes szociális évnek nevezve,
amely egy év társadalmi szolgálatra vonatkozó kötelezettséget jelentett. Felvetését akkor nem
tudta keresztülvinni. Linnemann most ehhez az ötlethez szeretne visszanyúlni, pártjában pedig
többen támogatják. A kormánypárti frakció azonban kritikus a javaslattal szemben. Szerintük
kétségek merülnek fel azzal kapcsolatban, hogy az egyéves kötelező társadalmi szolgálat
hogyan indokolható jogilag. Sara Nanni, a Zöldek biztonságpolitikai szakértője szerint ez
ráadásul a generációk közötti igazságosság kérdése is. Elmondta, nem tartja jónak, hogy a
fiatalabb generációnak egy évet kötelezően kell szolgálnia a társadalmat. Ezt igazságtalannak
tartja tekintettel a kihívásokara, amelyekkel a fiatal generáció az idősebb generáció tettei miatt
szembesül, ilyen például a klímaválság okozta probléma. Az SPD politikusai közül a hírek
szerint egy képviselő gondolja úgy a frakció véleményétől eltérően, hogy érdemes lenne a
kérdésről vitát indítani. Az FDP képviselői is azon a véleményen vannak, hogy nincs
semmilyen érv amellett, hogy a jelenlegi helyzetben az általános, mindenki számára kötelező
szolgálatot összekapcsolják a sorkatonai szolgálatról szóló vitával.
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide.
4. A németek többsége támogatja a háború miatt átalakult biztonságpolitikát
A német szövetségi kormány biztonságpolitikai irányváltását, a bejelentett fegyverszállítást
Ukrajnának és a magasabb védelmi kiadásokat az ARD DeutschlandTrend felmérése szerint a
megkérdezettek többsége támogatja. A háború okozta aggodalom azonban többféleképpen
csapódik le a német társadalomban. A válaszadók 89 %-a elsősorban az ukrán emberek miatt
aggódik. A megkérdezettek 77%-a tart attól, hogy Ukrajnát teljesen elfoglalják, míg 69%-uk
abbéli aggodalmát fejezte ki, hogy újabb nagy háború lesz Európában. A fegyverszállítással
kapcsolatban figyelhető meg legerősebben a vélemények és a hangulat megváltozása. A
megkérdezettek 68%-a támogatja például a szövetségi hadsereg kelet-európai NATO
országokba történő telepítését. A modern harcászati eszközök beszerzésére szánt 100 milliárd
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eurós hitel felvételét a válaszadók 65%-a szintén helyesnek tartja. Abban a kérdésben viszont
megoszlik a közvélemény-kutatásban résztvevők véleménye, hogy a német kormány időben
döntött-e a Kijevnek nyújtott katonai segítségről: a megkérdezettek 45%-a szerint igen, míg
46%-uk szerint a katonai segítségnyújtásnak már korábban meg kellett volna történnie.
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide.
5. Ha vasárnap szövetségi parlamenti választás lenne
A szövetségi kormány az ukrajnai válság során hozott intézkedéseivel úgy tűnik visszanyerte a
németek bizalmát. Jelenleg a választásra jogosultak 56 %-a elégedett a koalíció munkájával,
amely 18%-os javulást jelent a februári felmérés eredményeihez képest. A szavazók 41 %-a
azonban még mindig elégedetlen a szövetségi kormány munkájával. A megnövekedett
elégedettség a koalíciós vezetők jelentős népszerűségnövekedésében is visszatükröződik. Ha
vasárnap szövetségi parlamenti választás lenne, az SPD 25 %-on állna, 3%-ot javítva a
legutóbbi felmérés eredményéhez képest. A CDU/CSU 26 %-ot kapna, így kis előnnyel bár, de
a legerősebb erő lenne. Az előző hónaphoz hasonlóan a Zöldek változatlanul 16 %-ot érnének
el, míg az FDP egy százalékpontot veszítve 9 %-on állna. Az AfD szintén egy százalékpontot
veszítve 11 %-on végezne. A Baloldal akárcsak az előző hónapban 5 %-t érne el.
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide.
6. Az Oroszországot érintő szankciókról szóló hírek
Az év eleji enyhe csökkenés után Németországban ismét emelkedett az infláció. A Szövetségi
Statisztikai Hivatal első becslése szerint februárban átlagosan 5,1%-kal drágultak a termékek
és a szolgáltatások az előző év azonos hónapjához képest, amely legfőképp az energiaárak
emelkedésére vezethető vissza. A háztartások energia- és üzemanyagköltsége februárban
22,5%-kal emelkedett. Szakértők szerint az ukrajnai háború további alakulása, a Nyugat által
bevezetett szankciók és az azokra adott orosz válaszok is az energiaárak emelkedéséhez fognak
majd vezetni, amely valószínűleg tovább fokozza majd az általános inflációt.
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide.
A Lufthansa német légitársaság a szankciók értelmében 30 oroszországi célállomásra
közlekedő járatát törölte. A menetrend szerinti járatok a múlt héten nem közlekedtek.
Oroszország erre adott reakcióként megtiltotta az orosz légtér használatát egyes európai
országok légitársaságainak. Ezért a Lufthansa Tokióba és Szöulba közlekedő járatainak
hosszabb déli útvonalon kell közlekedniük, ami hosszabb menetidőt eredményez.
Németországgal ellentétben Svájc nem vezetett be repülési tilalmat.
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide.
Oroszország ukrajnai agressziója miatt a Volkswagen leállította a termelést oroszországi
üzemeiben, sőt az Oroszországba irányuló exportot is. Ennek értelmében a Moszkvától
délnyugatra fekvő Kalugában és a keletebbre fekvő Nyizsnyij Novgorodban is leállt a termelés.
A Volkswagenhez hasonlóan a Mercedes-Benz is bejelentette, hogy leállítja az oroszországi
autóexportot és gyártást.
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide.
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Németország két közszolgálati hírügynöksége, az ARD és a ZDF a pénteken elfogadott orosz
törvény miatt felfüggesztette a moszkvai székhelyéről történő tudósítást. Az orosz parlament
pénteken egy olyan törvényt fogadott el, amely büntetéseket ír elő az orosz hadseregről szóló
népszerűtlen tudósításokkal szemben. A törvény 15 évig terjedő börtönbüntetést ír elő a
hadseregről szóló „hamis hírek” terjesztéséért. A német médiumokon kívül több hírszolgáltató,
például a BBC és a CNN is bejelentette kivonulásukat Oroszországból.
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide.
7. Az MCC és a Magyar-Német Intézet hírei
Az elmúlt években hazánkban is egyre nagyobb viták övezik a gender-ideológiát, amely
napjainkban a német társadalom minden területét áthatja, legyen szó az állami, az egyházi vagy
éppen a vállalati szféráról. Az átalakulás a német nyelvet és a közintézményeket, sőt a
politikát sem kíméli, bár a társadalom egy része egyre kritikusabban figyeli a mélyreható
változásokat. Az átalakulás kritikusai közé tartozik Birgit KELLE német írónő is, akinek 2022
márciusában jelent meg első magyar nyelvű könyve „Genderkomédia - Hogyan akar egy
abszurd ideológia uralkodni a mindennapjainkon” címmel. A könyv magyarországi
megjelenése kapcsán Birgit Kelle Budapesten mutatja be Németországban bestsellerré vált
könyvét 2022. március 10-én 18 órától az Scruton Feneketlen-tó kávézóban (1113 Budapest,
Tas vezért utca 3-7).
További információért kattintson Intézetünk oldalára.
Február 28-án, hétfőn 18 órától bemutatásra került Phillip Plickert „Merkel – Tizenhat év
kancellárság kritikus mérlege” című könyve. A könyv magyar nyelvű verziója
megvásárolható az MCC Press gondozásában. A könyvbemutató helyszíne az Scruton
Feneketlen-tó kávézó (1113 Budapest, Tas vezért utca 3-7).
A rendezvénybeszámoló elolvasásához kattintson Intézetünk oldalára.
A könyvről született recenzió elolvasásához kattintson ide.
A 30 éves Magyar-Német Barátsági Szerződés jubileumának alkalmából pódiumbeszélgetést
szervezett Intézetünk az MCC Szombathelyi Képzési Központjában 2022. március 1-jén
kedden, 17 órától a Pelikán Hotel Konferenciateremében (9700 Szombathely, Deák F. u. 3-5.).
A pódiumbeszélgetésen Volkmar KLEIN Bundestag képviselő, dr. HENDE Csaba a Magyar
Országgyűlés alelnöke, valamint dr. BAUER Bence a Magyar-Német Intézet igazgatója vettek
részt, munkatársunk DÖRSTELMANN-FODOR Kinga moderálásában.
A rendezvénybeszámoló elolvasásához kattintson Intézetünk oldalára.
Cikk- és interjúajánló:
Megfosztották varázsától Angela Merkelt címmel jelent meg Dr. Gerhard PAPKE a MagyarNémet Társaság az Német Szövetségi Köztársaságban elnökének recenziója Phillip Plickert
„Merkel – Tizenhat év kancellárság kritikus mérlege” című könyvéről március 3-án,
csütörtökön a Mandiner nyomtatott kiadásában.
A recenzió elolvasásához kattintson Intézetünk oldalára.
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Ukrajna: Putyin elárulta Scholznak, mikor lehetne fegyverszünet. Intézetünk igazgatója,
Dr. BAUER Bence a Hit Rádiónak nyilatkozott március 4-én, pénteken.
Az interjú meghallgatásához kattintson a Hit Rádió oldalára.
Magyar-német kapcsolatok: Szerződésben rögzítették a baráti együttműködést. A
Szombathelyen tartott pódiumbeszélgetésről a Frisss-hu-n jelent meg beszámoló március 3-án,
csütörtökön.
A cikk elolvasásához kattintson a Frisss.hu oldalára.
Frischer Wind in Budapest. Intézetünk igazgatója, Dr. BAUER Bence írt a közelgő
magyarországi köztársasági elnöki választásról.
A cikk elolvasásához kattintson Intézetünk honlapjára.
30 Jahre Deutsch-Ungarischer Vertrag – Erinnerung an die gemeinsamen Grundlagen.
Munkatársunk, BÖHM Márton írt német nyelven a Budapester Zeitungba a 30 éves MagyarNémet Barátsági Szerződés kapcsán megrendezett jubileumi ünnepségről. A cikk február 24én, csütörtökön jelent meg.
A cikk elolvasásához kattintson ide Intézetünk oldalán.
Még a Bundeswehr sem tényező az orosz hadsereggel szemben. Igazgatónk, Dr. BAUER
Bence nyilatkozott az orosz-ukrán konfliktus kezeléséről február 21-én, hétfőn.
Az interjú elolvasásához kattintson a Vasárnap-hu.ra.
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