BERLINI GYORS – A HÉT FŐ HÍREI HÉTFŐN
2022. MÁRCIUS 21.
1. Volodimir Zelenszkij beszéde és az akörül kialakult vita a Bundestagban
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a 2022. március 17-én a Bundestaghoz intézett élő
videóbeszédében több támogatást kért a német szövetségi kormánytól az országában dúló
háború megállításához. Megszólalásában az elnök itt is kiemelte az Ukrajna fölötti
repüléstilalmi övezetre vonatkozó felhívását, hogy a humanitárius konvojok elérhessék az
ostromlott és körbekerített Mariupol lakosságát. Az ukrán elnök szerint az orosz invázió
egyfajta új „berlini-falat” hozott létre Európa közepén, amely a „szabad és nem szabad”
világokat választja el egymástól. Zelenszkij ezenfelül személyesen Olaf Scholz (SPD)
kancellárt is megszólította és kérte: „Rombolja le ezt a falat. Adja meg Németországnak azt a
vezetői szerepet, amelyet az megérdemel.” Az elnök továbbá azzal vádolta Németországot,
hogy az részt vett Ukrajna orosz kézre játszásában, példaként említve itt az Északi Áramlat-2
gázvezeték megépítését és az ukrán NATO-tagság megtagadását. Ehhez kapcsolódva kérte,
hogy Ukrajna csatlakozhasson az Európai Unióhoz és „ne rakjanak még egy téglát a falba.”
Zelenszkij beszédét a képviselők álló tapssal fogadták és búcsúztatták. Mindazonáltal az elnök
beszéde után éles vita alakult ki, mivel a szövetségi kormány pártjai elutasították a CDU/CSUfrakció napirendi pontokra vonatkozó ügyrendi javaslatát, amelyet a Baloldal és az Alternatíva
Németországnak (AfD) nevű párt is támogatott. A javaslat értelmében az Unió-pártok három
héttel az ukrajnai háborúról szóló első kormánynyilatkozata után Olaf Scholz kancellártól
szerették volna megtudni, hogy Németország jelenleg hol és hogyan áll a válság kezelésében,
milyen döntési lehetőségek vannak még tervben, valamint vannak-e döntések, amelyek
korrekcióra szorulnak.
Az ukrán elnök beszéde kapcsán a CDU külpolitikai szakértője, Norbert Röttgen a Twitteren a
következőket írta: „A mai volt a legméltatlanabb pillanat a Bundestagban, amit valaha
átéltem”, míg a Jan Korte, a Baloldal parlamenti ügyvezetője „teljesen nevetségesnek” titulálta
a kormánykoalíció hozzáállását. Az eset ezenkívül mind a német, mind a külföldi médiában
éles kritikák kereszttüzébe került.
Német nyelvű szöveges összefoglalóért kattintson ide és ide.
2. Robert Habeck szövetségi gazdasági és környezetvédelmi miniszter hosszú távú
energetikai partnerségi megállapodást kötött Katarral
Németország hosszú távú energetikai partnerségi megállapodást kötött a világ legnagyobb
földgázkitermelői közé tartozó Katarral. Robert Habeck szövetségi gazdasági és
környezetvédelmi miniszter szerint a látogatás, amelyen a katari emír, Hamim bin Hamad Ál
Száni mellett a külügyminiszterrel, a gazdasági miniszterrel és az energetikai tárca vezetőjével
is tárgyalt, „nagyszerűen” sikerült és az elért megállapodás hozzájárul Németország „Putyinmentes” energiaellátásának kiépítéséhez.
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A hosszú távú energetikai partnerség nemcsak LNG-szállításokról szól, hanem a megújuló
energiaforrások használatának fejlesztéséről és az energiahatékonyságról is - emelte ki a Zöldek
politikusa, megjegyezve, hogy Katar ugyan eddig főleg az országban nagy mennyiségben
megtalálható földgázra támaszkodott, azonban nyitottnak mutatkozik a megújuló
energiaforrások iránt.
Robert Habeck az elmúlt héten ezenkívül norvég és kanadai illetékesekkel egyeztetett arról,
hogy Németország miként helyettesítheti az energiamixében 55 százalékos részarányt kitevő
orosz földgázt, majd Katarból az Egyesült Arab Emírségekbe utazott, ahol szintúgy
Németország energiaellátással kapcsolatos kérdésekben tárgyal. Azon kritikákra reagálva,
miszerint Katar nem tartozik a nyugati típusú liberális demokráciák közé és nem rendelkezik a
nyugati elvárásoknak megfelelő munkavállalói jogokkal, a miniszter elmondta: nem lehet a
demokráciákra korlátozni az energetikai együttműködést, ha Németország fedezni akarja
energiaszükségletét. Véleménye szerint továbbá lehetetlen minden ilyen országot kizárni az
energiaszállítók közül, és „van különbség egy emberi jogi szempontból problémás, nem
demokratikus ország és egy autoriter állam között, amely a nemzetközi jogot megsértve támadó
háborút folytat a küszöbünk előtt.”
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide.
3. Annalena Baerbock nyugat-balkáni körútja
Három állomásból álló nyugat-balkáni körúton vett részt Annalena Baerbock külügyminiszter.
Látogatása során Baerbock miniszter megbeszéléseket folytatott a bosznia-hercegovinai,
koszovói, valamint szerbiai kormány képviselőivel, valamint Christian Schmidttel az ENSZ
bosznia-hercegovinai főképviselőjével. Szarajevói tartózkodása során a külügyminiszter
megerősítette Németország elköteleződését a régió és annak európai integrációja iránt,
ugyanakkor elismerte, hogy az elmúlt időszakban, mind Berlin, mind pedig Brüsszel figyelme
nem irányult kellő mértékben a Nyugat-Balkánra. A bosznia-hercegovinai belpolitikai
feszültségekre utalva a miniszter kiállt a meglévő föderális állammodell stabilitása mellett és
óva intett az országot újból fegyveres összetűzések irányába lökhető politikai agendák
követésétől.
Baerbock miniszter Koszovóban tárgyalásokat folytatott Albin Kurti miniszterelnökkel. Közös
sajtótájékoztatójuk során a felek kiemelték Németország rendkívül fontos gazdaságösztönző
tevékenységét az országban és a teljes régióban, valamint a németországi koszovói diaszpóra
fontos, országok közötti, hídépítő szerepét. A vízumliberalizáció kérdésében a miniszter
megerősítette, hogy Koszovó megtette az EU által előzetesen elvárt lépéseket és immár az
Unión a sor, hogy beváltsa korábban tett ígéretét. A tárgyalások mellett Baerbock miniszter
találkozott a KFOR misszió katonáival is, továbbá részt vett egy új – jelentős német
támogatással épült szélerőműpark – ünnepélyes átadásán. Utóbbi az eddigi legnagyobb
megvalósult egyedi külföldi beruházás Koszovóban.
A regionális körút záró állomásaként a külügyminiszter Belgrádba látogatott, megbeszéléseket
folytatva Aleksandar Vučić elnökkel. A tárgyalás során az ukrajnai háborús helyzet mellett
kiemelt szerepet kaptak a Belgrád-Pristina párbeszéd újbóli előmozdításának és Szerbia EU
csatlakozásának a kérdéskörei. Előbbi esetében, szerb sajtóértesülések szerint, Baerbock
miniszter felajánlotta Berlin fokozott szerepvállalásának lehetőségét.
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A külügyminisztert Manuel Sarrazin, a német kormány közelmúltban kinevezett nyugatbalkáni országokért felelős különmegbízottja is elkísérte útjára.
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide.
4. A Bundeswehr modernizációja
Az ukrajnai háborúra válaszul az új német koalíciós kormány – jelentősen módosítva korábbi
álláspontját – a Bundeswehr átfogó modernizációját hirdette meg. Ennek legújabb elemeként a
Szövetségi Védelmi Minisztérium szándéknyilatkozatott tett 35 darab amerikai F-35-ös
vadászrepülőgép vásárlására. A döntés pontot tehet a Bundeswehr korosodó
vadászgépflottájának leváltásáról szóló elhúzódó vita végére. Katonai szakértők ugyanis évek
óta szorgalmazták a német légierő Tornádó típusú vadászbombázóinak a nyugdíjazását,
amelyekre jelenleg meghosszabbított életciklusuk végén is kulcsszerep hárul. A NATO
atomfegyver-megosztási programjának keretében ugyanis éppen e típus felelne (a legvégső
esetben) a nukleáris fegyverek célba juttatásáért. A tervek szerint az új ötödik generációs
vadászgépek 2030-tól állnának szolgálatba.
Ezt megelőzően Olaf Scholz kancellár a Bundestag február 27-i, rendkívüli ülésén jelentette be
a német kormány azon döntését, amely alapján – a nemzetközi eseményekre válaszul –
Németország az elkövetkező években 100 milliárd eurót szán a Bundeswehr átfogó
modernizációjára. A döntés sokak számára, belföldön és külföldön egyarán meglepetést
okozott, hiszen a múltban éppen a mostani koalíció tagjai vetették el a német haderő
fejlesztésével és kapacitás bővítésével (pl. felfegyverzett drónok beszerzése) kapcsolatos
javaslatokat – tény, hogy utóbbi kérdésben már korábban újraértékelte álláspontját a kormány.
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide.
5. A Bundestag megszavazta a fertőzésvédelmi törvény megváltoztatását
Hosszas tárgyalások után 2022. március 18-án a „jelzőlámpa”-koalíció (SPD-Zöldek-FDP)
megegyezett a fertőzésvédelmi törvény megváltoztatásáról. Az eddigi korlátozások helyét az
úgynevezett alapvédettségi intézkedés (Basisschutz) veszi át, amely alapján szigorúbb
korlátozások csakis a magas fertőzöttségi aránnyal rendelkező gócpontokban az adott
tartományi kormányok által vezethetők be. A szövetségi kormány javaslatát a március 18-i
parlamenti ülésen 388 igen, 277 nem, valamint kettő tartózkodás mellett fogadták el. Ennek
értelmében március 20-tól megszűnik a maszkhasználati kötelezettség a boltokban, valamint az
iskolákban, mindazonáltal az egészségügyi intézményekben és a közösségi közlekedésben
továbbra is kötelező lesz a védőmaszk használata. A tartományok szigorúbb korlátozásokat
alkalmazhatnak az ún. „hotspot”-régiókban, és így fenntarthatják az oltási igazolás
kötelezettségét, a maszkhasználatot, valamint a távolságtartást is. A jelenleg módosított törvény
szeptember 23-ig lesz érvényben.
Ugyanakkor a fertőzések számának jelenlegi drasztikus növekedése miatt sokan kritizálták a
törvény megváltoztatását. Számos tartomány, többek között Alsó-Szászország, MecklenburgElőpomeránia és Hamburg kihasználja a törvényben meghatározott átmeneti időszak adta
lehetőséget és ezáltal április 2-ig fenntartja a jelenleg érvényben levő korlátozásokat.
Karl Lauterbach szövetségi egészségügyi miniszter egy kompromisszum mellett érvelt:
véleménye szerint a jelenlegi körülmények között nem lehet az egész országot korlátozni,
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ugyanakkor a magas fertőzési arány miatt keretet kell biztosítani bizonyos szabályok további
alkalmazására is.
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide.
6. A Szövetségi Alkotmányvédelmi Hivatal megfigyelheti az Alternatíva Németországért
(AfD) szélsőjobboldali pártot
A Kölni Közigazgatási Bíróság döntése alapján a Szövetségi Alkotmányvédelmi Hivatal
besorolhatja szélsőséges gyanús esetként és ezáltal meg is figyelheti az Alternatíva
Németországért nevű pártot. Az ügy még 2021 elején kezdődött, amikor a német sajtóban
kiszivárgott az az információ, miszerint a Hivatal a párt megfigyelését tervezi annak
szélsőjobboldali törekvései, valamint csoportosulásai miatt. Ez ellen nyújtott be az AfD 2021
tavaszán sürgősségi kérvény formájában panaszt a Kölni Közigazgatási Bíróságnál, amelyet az
most jelenlegi döntésében elutasított.
Bár az ítélet még nem emelkedett jogerőre, annak mégis mélyreható következményei lehetnek
a pártra és annak tagjaira nézve. Elsősorban azért, mert példa nélküli esetről van szó, hisz még
egyetlen egy Bundestagban ülő pártot sem figyelt meg az Alkotmányvédelmi Hivatal teljes
egészében, csak részeiben (pl. a Baloldali párt – Die Linke egyes csoportosulásai).
Másodsorban pedig a szélsőséges gyanús esetként történő besorolás lehetővé teszi, hogy a
párttagok titkosszolgálati eszközökkel, mint például a mobiltelefonok lehallgatásával, valamint
ügynökök beépítésével, megfigyelhetőek legyenek. Mindazonáltal a szélsőséges gyanús
esetként való besorolás nem eredményez még semmilyen korlátozást az AfD politikai munkája
és tagjai számára.
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide.
7. Saar-vidék tartományi választási előrejelzés
Egy bő héttel a Saar-vidéki tartományi választások előtt a szociáldemokrata párt (SPD) a német
közszolgálati televízió 2-es csatornájának felmérése alapján egyértelműen vezet a jelenlegi
miniszterelnököt, Tobias Hanst adó kereszténydemokratákkal (CDU) szemben. A
közvélemény-kutatás alapján, amennyiben a választások múlt vasárnapra (2022.03.20.) estek
volna, abban az esetben következőképpen alakulhattak volna a pártprefenciák: a CDU 30
százalékot, az SPD 39 százalékot, az AfD és a Zöldek egyaránt 6 százalékot, a Baloldal 4
százalékot, míg az FDP pedig 5 százalékot kapott volna. Ezáltal egy az SPD által vezetett
koalíció a Zöldekkel és a CDU-val is többséget szerezhetne, ami egyúttal azt is jelentené, hogy
a kereszténydemokraták 22 éve tartó kormányzása most vasárnap a végéhez érkezhet.
Összehasonlításképp a legutóbbi, 2017-es tartományi választásokon a CDU 40,7 százalékot, az
SPD 29,6 százalékot, a Baloldal 12,8 százalékot, az AfD 6,2 százalékot, a Zöldek 4,0
százalékot, az FDP 3,3 százalékot, míg a többi párt pedig együttesen 3,4 százalékot kapott.
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide.
8. Az MCC és a Magyar-Német Intézet hírei
Az eurót 1999. január 1-jén vezették be, napjainkra pedig 19 állam és kb. 337 millió ember
használja hivatalos fizetőeszközként. Vajon milyen előnyökkel és hátrányokkal járt az egységes
valuta bevezetése az Európai Unió egyes tagállamai számára? Ezt a kérdést járja körbe 2022.
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március 31-én 18.00 órától a Magyar-Német Intézetnél tartott előadásában a téma elismert
szakértője, Prof. Dr. Dominik Geppert, a Potsdami Egyetem Történettudományi Intézetének
professzora.
További információért kattintson Intézetünk oldalára.
Auf zum Tanz! - azaz Táncra fel! Ennek a mottónak a jegyében szeretettel várunk minden
kedves érdeklődőt, táncolni vágyót sváb táncházunkba, 2022. március 30-án, 18:00 órától a
Mathias Corvinus Collegium Hunyadi Mátyás termében. A rendezvény a Wunderbar
Fesztivál keretében valósul meg, melynek célja a német nyelv és a német nyelvű országok
kultúrájának népszerűsítése. A résztvevő szervezetek 2022. március 28. és április 3. között
országszerte számos kulturális és oktatási programot kínálnak, melyekről a
https://wunderbarfesztival.hu/ honlapon vagy tájékozódhat.
További információért kattintson Intézetünk oldalára.
Cikk- és interjúajánló:
A hárompárti „közlekedési lámpa” koalíció és a német hitvallások pálfordulása címmel
jelent meg visiting fellow-nk Werner J. Patzelt professzor elemzése a német védelmi politika
változásairól Oroszország ukrajnai háborúja kapcsán.
A cikk elolvasásához kattintson Intézetünk oldalára.
„Az osztrák–magyar dualizmus korában felívelő transzilvanizmust sem 1920 előtt, sem azután
nem támogatta az Erdély fölötti politikai hatalom. Mindvégig társtalan maradt.” – írja visiting
fellow-nk, Lengyel K. Zsolt professzor elemzésében, amelyben a transzilvanizmus
eszmeiségének történeti fejlődését veszi górcső alá 1920-tól kezdődően.
A cikk elolvasásához kattintson Intézetünk oldalára.
Március 10-én jelent meg Magyarországon Birgit Kelle Genderkomédia című könyve. A
magyar kiadás kapcsán az írónő három magyar városban, Pécsett, Győrben és Budapesten
mutatta be könyvét. A könyvről március 10-én a Mandiner nyomtatott kiadásában jelent meg
recenziónk.
A recenzió elolvasásához kattintson Intézetünk oldalára.
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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