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1. Észak-Rajna-Vesztfália tartományi választási eredmény
A 18 milliós Észak-Rajna-Vesztfália (Nordrhein-Westfalen, röviden: NRW) Németország
gazdaságilag legerősebb és legnépesebb tartománya. Ezért is kapott kiemelt figyelmet a német
médiában a tegnapi tartományi parlamenti választás. A május 15-én lefolytatott szavazáson
alacsony, mindössze 55,5%-os részvételi arány mellett, a hétfő hajnalban közölt hivatalos
eredmények alapján, a CDU 35,7%-kal magabiztosan győzött. Érdekesség, hogy NRW 2005ig a szociáldemokraták fellegvárának számított, azonban a mostani választáson az SPD 26,7%kal történetének legrosszabb eredményét produkálta. Harmadik helyre eddigi legjobb
eredményükkel, 18,2%-kal, mintegy 11,8%-ot erősödve a Zöldek kerültek, míg az eddigi
kisebb koalíciós partner, a liberális FDP (5,9%) majdnem 7%-ot veszített. A Nyugaton
egyébként is gyenge Alternatíva Németországért (AfD, 5,4%) szélsőjobboldali párt
támogatottsága is csökkent. A Balpártnak – mindössze 2,1%-os eredményével – most sem
sikerült elérnie a parlamentbe jutáshoz szükséges 5%-os küszöböt.
Bauer Bence és Fonay Tamás gyorselemzését a tartományi választásról itt találja.
2. Annalena Baerbock szövetségi külügyminiszter ukrajnai látogatása
Olaf Scholz (SPD) kancellár május 5-i nyilatkozatának megfelelően Annalena Baerbock
(Zöldek) szövetségi külügyminiszter május 10-én, a pontos dátum előzetes bejelentése nélkül
Ukrajnába utazott. Az út egyik nem hivatalos célja a német és ukrán kormány között kialakult
diplomáciai feszültség elegyengetése volt. Baerbock látogatása mérföldkőnek számít a jelenlegi
polémiában gazdag kétoldalú viszonyrendszerben: ő volt az első német kormánytag, aki
Ukrajnába utazott az orosz-ukrán háború kezdete óta.
Ottléte alatt a külügyminiszter többek között ellátogatott a Kijevhez közeli Bucsába és Irpinybe,
ahol elmondta, hogy a háborús bűnösöket felelősségre kell vonni és igazságot kell szolgáltatni.
Ezenfelül találkozott Kijev főpolgármesterével, Vitalij Klicskoval és Dmytro Kuleba ukrán
külügyminiszterrel, akit meghívott a május 12-14-e között Németországban tartott G7
külügyminiszteri csúcsra, valamint bejelentette, hogy az Kijevi Német Nagykövetség, amely
február közepén ideiglenesen felfüggesztette munkáját, újra megkezdi működését – bár
egyelőre csak „minimális jelenléttel”.
Wopke Hoekstra holland külügyminiszter kíséretében Baerbock Volodimir Zelenszkij ukrán
elnökkel is egyeztetetett. Baerbock a találkozó után ismét megerősítette, hogy Németország
„rendíthetetlenül az ukránok és a szabad Kijev oldalán áll”, majd hozzátette, hogy országának
teljes mértékben függetlenednie kell az orosz energiahordozóktól, mégpedig végérvényesen.
Ukrajna jövőjét illetően a miniszter kilátásba helyezte, hogy az ország az Európai Unió teljes
jogú tagjává válhat, mindazonáltal az ehhez vezető utat „nem lehet lerövidíteni”. Baerbock
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hangsúlyozta továbbá, hogy magának az EU-nak is reformokra van szüksége ahhoz, hogy
Ukrajnát teljes jogú tagként tudja majd felvenni. Ettől függetlenül biztos abban, hogy Ukrajna
„egyértelmű tagjelölti státuszt” fog kapni, azonban a további folyamatokkal kapcsolatban nem
szabad „üres ígéreteket tenni” – mondta a külügyminiszter.
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide.
3. A szövetségi védelmi miniszter a kritikák kereszttüzében
Múlt héten derült fény arra a hírre, hogy Christine Lambrecht (SPD) szövetségi védelmi
miniszter április 13-án, 21 éves fia kíséretében utazott Berlinből a Schleswig-Holstein
tartománybeli Ladelundba a német légierő (Luftwaffe) kormányzati és VIP-személyek
szállításáért felelős egységének (Flugbereitschaft) helikopterével. A miniszter alapvetően a
stadumi elektronikus hadviselési zászlóaljat látogatta meg, majd fiával Syltre ment húsvéti
nyaralásra. Mindazonáltal nem ez volt az első eset, amikor Lambrechtet hivatalos látogatásra is
elkísérte a fia.
A Szövetségi Védelmi Minisztérium szóvivője szerint a repülés és annak költségi megtérítése
„teljes mértékben megfelelt a légijárművek használatára vonatkozó minisztériumi
előírásoknak”. Ezen irányelv szerint Lambrecht, mint védelmi miniszter jogosult a
Flugbereitschaft légi járműveit használni, valamint kísérő utast magával vinni, amennyiben a
Német Hadseregnek (Bundeswehr) a Lufthansa normál (turistaosztályú) viteldíjának megfelelő
összeget kifizetik a repülőútra. Ez a minisztérium tájékoztatása szerint megtörtént.
Lambrecht az esetet azzal indokolta, hogy pozíciójában kevés ideje jut a családjára, azonban
anyaként az is fontos számára, hogy megfelelő kapcsolatban maradjon a fiával, amiért
megértést kér. Mindazonáltal a szociáldemokrata politikus nem először került a kritikák
kereszttüzébe: már védelmi miniszteri beiktatása előtt elbocsátotta a minisztérium több fontos
munkatársát, ami miatt elődje Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) – szakítva az addigi
hagyományokkal – távolmaradt a hivatali átadásról. Majd ezt követően az Ukrajnának szánt
5000 katonai sisak és az akadozó fegyverszállítások, valamint egy Maliban tett csapatlátogatás
során viselt öltözéke miatt került mind a német, mind a nemzetközi hírek középpontjába.
Az Unió-pártok Bundestag-frakciója elfogadhatatlannak és érthetetlennek titulálta az esetet és
hangsúlyozta, hogy a Bundeswehr magán vagy pártpolitikai célokra történő felhasználása
ízléstelen. Az Alternatíva Németországért szélsőjobboldali párt a miniszter lemondását
követelte, míg Olaf Scholz (SPD) kancellár egyértelműen megértéséről biztosította
Lambrechtet és kiemelte, hogy minden az előírásoknak és irányelveknek megfelelően történt.
Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), a Bundestag védelmi bizottságának elnöke szerint
„Lambrecht magatartása jogilag korrekt volt, azonban politikailag nem túl okos.”
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide.
4. Rekordmagas volt az antiszemita bűncselekmények száma 2021-ben Németországban
Újabb csúcsra emelkedett a rendőrség által Németországban regisztrált antiszemita
bűncselekmények száma. A Szövetségi Bűnügyi Hivatal (BKA) tavaly összesen 3027 esetet
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regisztrált, 29%-kal többet, mint az azt megelőző évben. Ez derül ki abból a 2021-es politikai
indíttatású bűncselekmények számáról szóló jelentésből, amelyet Nancy Faeser (SPD)
szövetségi belügyminiszter és Holger Münch, a BKA elnöke mutattak be május 10-én.
A Hivatal az antiszemita bűncselekmények 84%-ánál szélsőjobboldali indíttatást feltételez,
valamint felhívja a figyelmet, hogy az esetek több mint felének esetében a bűncselekményeket
a COVID-19 járvány visszaszorítására irányuló intézkedésekkel összefüggésben követték el.
Bár ehhez képest a közel-keleti konfliktus miatt Izrael elleni gyűlöletet kifejező jogsértések
aránya kisebb, mindazonáltal ezek száma is több mint 200%-kal növekedett az előző évhez
képest. A zsinagógák ellen elkövetett bűncselekmények száma pedig több mint 100%-kal nőtt.
A belügyminiszter ezzel kapcsolatban szégyenérzetének adott hangot és kiemelte, hogy az
antiszemitizmus elleni küzdelem az egész társadalom feladata, valamint szorgalmazta az
óvodában kezdődő politikai nevelés megerősítését.
2021-ben rekordot döntött továbbá a politikai indíttatású bűncselekmények száma is. Az előző
évi adatokhoz képest több mint 23%-kal 55.048-ra emelkedett az ilyen jellegű esetek száma,
ami egyúttal a felmérés 2001-es kezdete óta a legmagasabb értéket is jelenti. Viszonyítási
alapként szolgál, hogy öt évvel ezelőtt még „mindössze” 41.549 ilyen esetet regisztráltak a
hatóságok. A politikai indíttatású erőszakos bűncselekmények száma közel 16%-kal 3.889-re
nőtt. A miniszter ezen számokat „a társadalmi konfliktusok intenzitásának mutatójaként”
jellemezte.
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide.
5. Folytatólagos feszültség a kormánykoalíción belül
Látszólag nem csillapodnak az ukrajnai háború kezelése kapcsán a felszínre törő ellentétek a
kormánykoalíció pártjai között, amelynek legújabb epizódjaként a legkisebb kormánypárt, a
liberális FDP kényszerült magyarázkodásra. Május 13-án Scholz kancellár a Bundestag
Honvédelmi Bizottsága előtt számolt be a kormány eddigi, valamint tervezett lépéseiről. A
meghallgatás során Marcus Faber FDP-szóvivő és több frakciótársa idejekorán elhagyta az
üléstermet így tiltakozva a kancellár által adott – állításuk szerint – elégtelen és kitérő
válaszokkal szemben. „Úgy gondolom, hogy tényleg megvolt a lehetősége (a kancellárnak),
hogy elmagyarázza a szövetségi kormány álláspontját Ukrajna támogatásával kapcsolatban és
sok kérdést is feltettek neki. Sajnos számos kérdésre nem kaptunk választ.” – nyilatkozta
röviddel a terem elhagyását követően Faber. A kritikus szavak azonban látszólag nem nyerték
el az FDP-vezetőség tetszését sem, többek között a Honvédelmi Bizottságot vezető MarieAgnes Strack-Zimmermann (FDP elnökségi tag) is egyértelműen a kancellár védelmében
foglalt állást. Faber nem sokkal később megpróbálta finomítani és elbagatellizálni korábbi
kijelentését, majd bejelentette a pártszóvivői posztról való lemondását.
A kialakult helyzet újonnan rávilágított a Scholz-kormány és személyesen a kancellár
válságkezelési módszerének – a koalíciós pártok egyes képviselőinek körében is tapasztalható
– ambivalens megítélésére. Bár a koalíció védelmében az FDP vezetősége gyorsan igyekezett
tisztázni a helyzetet, az ehhez hasonló helyzetek további bizalomcsökkenéshez vezethetnek a
koalícióm belül.
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide.
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6. Újabb tehermentesítő csomagokat fogadott el a Bundestag
A Bundestag az SPD, a Zöldek és az FDP szavazataival május 12-én elfogadta a szövetségi
kormány által a szegényebb családoknak ígért kiegészítéseket, amelyekkel a COVID-19 válság
és az ukrajnai háború következményeit igyekeznek enyhíteni. Ennek értelmében azok a
személyek, akik kereset-, illetve nyugdíjkiegészítésben részesülnek, egyszeri 200 eurós
kifizetést kapnak, valamint a rászoruló családokban élő gyermekek után júliustól havi 20 eurós
pótlék kerül kifizetésre.
A kormány még március elején döntött az egyszeri kifizetésekről, különös tekintettel a
járványkezelés által szegényebb családokra rótt terhekre. Majd nem sokkal később a koalíció
az emelkedő energiaárak miatt egy második segélycsomagról határozott, amelyben a kezdeti
100 eurós egyszeri kifizetés helyett dupla összeget fizetnek ki a szociális juttatásban
részesülőknek. Ezenfelül a szövetségi parlament a jövedelemadó adómentes alapösszegének és
a munkába járási támogatás visszamenőleges megemeléséről, valamint márciusban bejelentett
tehermentesítő csomag részleteiről tanácskozott.
Ezzel kapcsolatban az ellenzék azt bírálta, hogy a tehermentesítő csomagok a növekvő infláció
miatt nem elégségesek, illetve az intézkedések túl későn és nem elég célzottan jutnak el a
célcsoportokhoz. Az Unió-pártok Bundestag-frakciója szerint a támogatások a jelenlegi tervek
szerint csak a 2022-es adóbevallás után, a következő évben fejtenék ki hatásukat, így az nem a
megfelelő időben érkezik meg a rászoruló családokhoz.
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide.
7. Az MCC és a Magyar-Német Intézet hírei
Németország legnépesebb és gazdaságilag legerősebb tartománya, Észak-Rajna-Vesztfália
(NRW) május 15-én új tartományi parlamentet választott. Ez alkalomból a Magyar-Német
Intézet élő közvetítéssel egybekötött választási eredményvárót szervezett, amelynek
keretében felkért szakértőink elemezték a választási eredményeket. A rendezvénybeszámoló
elolvasásához kattintson intézetünk honlapjára.
2022-ben első alkalommal szervezi meg közös nyári egyetemét a Magyar-Német Intézet, a
Konrad-Adenauer-Stiftung, valamint a Magyar-Német Baráti Társaság a Német Szövetségi
Köztársaságban. Az ötnapos nyári egyetem alatt német nyelvű szakmai előadások, workshopok,
kirándulások és szabadidős programok várják a magyar és német résztvevőket. Jelentkezés és
további információ intézetünk honlapján.
Cikk- és interjúajánló:
„Trennendes und Verbindendes” címmel jelent meg munkatársunk, Csaplár Tristan cikke az
ukrán háború magyar-német kapcsolatokra gyakorolt hatásáról a Budapester Zeitungban.
A cikk elolvasásához kattintson intézetünk honlapjára.
„Hatalmasat nyert a CDU Schleswig-Holsteinben” címmel megjelent munkatársaink, Bauer
Bence és Darkó Tünde elemzése a Mandiner online magazinban.
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Az elemzés elolvasásához kattintson a Mandiner.hu oldalára.
Megjelent a Magyar-Német Intézet Podcast sorozatának legújabb része, amelyben KlausRüdiger Mai íróval a német társadalomról, kultúráról és politikáról beszélgetett Martin Böhm.
A Podcast sorozat meghallgatásához kattintson intézetünk honlapjára.
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