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2021. SZEPTEMBER 13.
1. A második kancellárjelölti vita
A második kancellárjelölti vitát múlt héten vasárnap, szeptember 12-én Armin Laschet
(CDU) és Olaf Scholz (SPD) múltra vonatkozó párharca uralta. Emellett Annalena
Baerbocknak (Zöldek) lehetősége nyílt a saját pártjának fontos témákról beszélni. A vitában
felmerülő témák a következők voltak: lehetséges koalíciók, a pénzügyminisztérium
ügyeinek vizsgálata, a jobboldallal szembeni egyértelmű előny kérdése, oltási kötelezettség
egyes foglalkozási csoportok esetén, digitalizáció, a koronavírus tanulságai, klímapolitika,
lakhatás, egészségbiztosítás, nyugdíj, adózás. Ha a tegnapi vita alapján jellemezni lehetne
a három kancellárjelöltet, Olaf Scholz kapná az államférfi szerepét. Scholz a nézők
megítélése szerint pontosan úgy beszélt és viselkedett, mint az a kancellár, akit az
állampolgárok elképzelnek magunknak. A vitát követő közvélemény-kutatás eredménye
szerint, ha Németországban közvetlen módon lehetne kancellárt választani, a válaszadók
43%-a Scholzra adná le a voksát. Annalena Baerbock a vita első felében két vetélytársához
képest kisebb részletességgel válaszolt a felé intézett kérdésekre, a vita második felében
azonban a klímavédelem és a nyugdíjak témájában részletesen adott választ, hozzáértően és
szenvedélyesen nevezett meg konkrét pontokat a Zöldek programjából. A vita alatt
közvetített fő üzenete alapján ő a „csak így tovább” ellen tenni kívánó kancellárjelöt, aki a
kisebb demokratikus alapon működő pártok feltörésének erejében hisz, és velük képzel el a
jövőt. A vitát követő közvélemény-kutatás eredménye szerint Annalena Baerbockot a
megkérdezettek 19%-a választaná meg közvetlenül kancellárnak. Armin Laschet vitában
nyújtott teljesíténye nem tűnt túl jónak a nézők megítélése szerint, a válaszadók 24%-a adná
le a voksát rá kancellárjelöltként. A kancellárjelöltek a következő zárónyilatkozatokat
tették: Olaf Scholz azt mondta, hogy „szövetségi kancellárként akarom szolgálni Önöket”.
Annalena Baerbock világosan kimondta, hogy „valódi feltörésre van szükségünk”, és
Armin Laschet úgy nyilakozott a nézőknek, hogy „bízhatnak bennem”.
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide. A teljes vita megtekintéséért kattintson
ide.
2. A kancellárjelöltek vita előtti aktivitásai a héten
Múlt héten hétfőn este, szeptember 6-án Annalena Baerbock az ARD televízió Wahlarena
(Választási Aréna) műsor vendége volt. A Zeit Online beszámolója szerint úgy tűnt, mintha
minden problémára tudná a helyes megoldást, de az is kiderült, hogy vannak számára
kényelmetlen kérdések, mint például az autópályán bevezetni kívánt 130 km/h
sebességkorlátozás. A héten a New York Times közzétett egy cikket Annalena Baerbockról,
amelyben a politikusnő a 2016-os amerikai választási kampányban Hillary Clinton
demokrata elnökjelölthez hasonlítja magát. Baerbock emellett úgy nyilatkozott: „Én a
megújulást képviselem, a többiek a status quot, és természetesen azok, akik a status quoban
érdekeltek, a jelölésemet hadüzenetnek tekintik.”
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide.
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Armin Laschet és Annegret Kramp-Karrenbauer, a néha AKK-ként is említett politikusnő,
a CDU pártelnöke és a jelenlegi szövetségi kormány védelmi minisztere múlt héten
pénteken, szeptember 10-én bemutatták „A biztonságos Németország agendáját”. Az
ismertetett terv alapján a CDU szorosabb együttműködésre számít az uniós partnerekkel az
európai terrortámadások megelőzése céljából. A cél elérésének érdekében Peter Neumann
terrorizmus szakértő, Laschet jövőbeli csúcscsapatának tagja egy európai veszélyességi
dosszié bevezetését szorgalmazza, aminek részleteit Armin Laschet ismertette. Neumann
Németország biztonságának tekintetében úgy nyilatkozott: „A biztonság minden érett
országban a kormányfőn múlik.”
Ezen kívül Armin Laschet – a Pénzügyminisztérium ügyeinek átvizsgálására reagálva –
múlt héten pénteken kritizálta Olaf Scholz jelenlegi pénzügyminiszter reakcióját, Laschet
szerint az nem volt megfelelő. Scholz úgy nyilatkozott: „Az átkutatás helyett írásbeli
kérdéseket lehetett volna feltenni a minisztériumoknak.” Armin Laschet világosan kifejtette
a véleményét: „Megmondani az ügyészségnek, hogy mit csinálhatott volna jobban, amikor
egy miniszter saját minisztériumát vizsgálják, csak populista államoknál ismeretes.”
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide.
Olaf Scholz is vendége volt múlt héten hétfőn, szeptember 6-án az ARD televízió
Wahlarena (Választási Aréna) műsorának. A lehetséges koalíciókra vonatkozó kérdésnél
kiderült, hogy Scholz nem feltétlenül a balra tolódás mellett van. Ezzel szemben olyan
politikust, aki szilárdan hisz abban, hogy az állam feladata minden nagy kihívást megoldani,
és a legtöbb problémára mindenekelőtt a pénz a megoldás.
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide.
3. Angela Merkel utolsó beszéde a szövetségi parlamentben és az azt követő személyes
beszélgetés
Angela Merkel múlt héten kedden, szeptember 7-én megtartotta utolsó beszédét a
szövetségi parlamentben Németország jelenlegi helyzetéről. Angela Merkel beszédében
kiemelte a szövetségi parlamenti választásokra való tekintettel, hogy „Németország egy
irányválasztás előtt áll nehéz időkben”. Ezt alátámasztva Armin Laschet jövőbeli
kancellársága mellett szólalt fel. Világosan kimondta: „Nem mindegy, ki kormányozza ezt
az országot.” Armin Laschet kormányát a „stabilitás, a megbízhatóság és a mértéktartás”
jellemzi.
Angela Merkel múlt héten szerdán este, szeptember 8-án egy düsseldorfi talkshowban
szokatlanul nyíltan beszélt neveltetéséről, a menekültválságról és édesanyja két évvel
ezelőtti haláláról, és arról, hogy milyen benyomások érték élete során. Elmondta, nagy
befolyással volt rá, hogy értelmi fogyatékos emberek és túlnyomó részt férfiak között nőtt
fel, így nem alakult ki benne se érintkezési, se általános félelem. Ezáltal tanulta meg, hogyan
küzdjön meg a helyéért egy férfiak uralta környezetben. Legnehezebb pillanataként az
euróválságot említette, míg a legszebb pillanatai közé azokat sorolta, amikor megtalálta
a kompromisszumokat. Így például felelevenítette a Lisszaboni Szerződés elfogadását,
amely új alapokra helyezte az Európai Uniót, és a tavalyi hosszas állam- és kormányfői
hosszas vita után megszületett, a koronavírus kezelésére folyósított támogatást. Azt mondta
„akkor az ember egyszerűen csak boldog”. A kérdésre, hogy véleménye szerint
megosztotta-e a társadalmat menekültpolitikájával, nemmel válaszolt. Hisz benne, hogy
leghíresebb mondata a 2015-ös menekültválság után elhangzott, a küszöbön álló
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menekültek felé irányzott „Wir schaffen das!” (Meg tudjuk csinálni!). Mindezek mellett
kijavította egy 2017-ben elhangzott álláspontját a feminizmus vonatkozásában. Amikor egy
női csúcstalálkozón megkérdezték tőle, hogy feministának tartja-e magát, úgy nyilatkozott,
nem feltétlenül akarja magát ezzel a címmel ékesíteni. Múlt héten szerdán viszont azt
mondta, ha alapvetően csak arról van szó, hogy férfiak és nők egyformán részt vesznek a
társadalmi életben, akkor feminista, és a közösség felé címezve elmondhatja, hogy
„mindannyiunknak feministának kellene lennünk”.
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide.
Angela Merkel parlamenti beszédének meghallgatásához kattintson ide.
4. Koronavírus: Egész osztályok már nem kerülhetnek karanténba, a kontaktkutatás
már nem lehetséges, a STIKO (Védőoltások Állandó Bizottsága) ajánlja az oltást
terheseknek is
Nagy többséggel döntöttek a tartományi miniszterek arról, hogy pozitív koronateszt esetén
egy egész osztály már nem kerülhet karanténba. Ezzel egy hatékonyabb járvány elleni
stratégiát és minél több tantermi oktatást szeretnének elérni. Az iskolákban előforduló
fertőzések során a közeli kontaktszemélyeket először karanténba helyezik, majd a
tünetmentes tanulók újra visszatérhetnek az iskolapadba egy negatív teszttel, akár öt nap
után. Ez korábban tizennégy napot jelentett.
,,Mivel az elmúlt hetekben ismét növekednek az esetszámok Németországban, az
egészégügyi hivatalok már nehezen tudják visszakövetni a kontaktszemélyeket, így már
nem lehetséges a kontaktkutatás” – nyilatkozta Ute Teichert az Orvosok Közegyéségügyi
Szolgáltatások elnöke.
A STIKO ajánlja a védőoltást a várandósoknak, akik már a második trimeszterben járnak –
közölte a Robert Koch Intézet múlt héten pénteken, szeptember 9-én. Az ajánlás még nem
tekinthető véglegesnek, mivel még a tartományokkal és az érintett szakmai körökkel is
folyik az egyeztetés. Jens Spahn egészségügyi miniszter nyilatkozatában kiemelte: Több
hónapot követően végre van egy tudományos bizonyíték arra, hogy a kismamák és a
várandósok kérhetik az oltást, amellyel nem csak saját magukat, hanem gyermeküket is
megvédhetik a vírustól.
Német nyelvű összefoglalóért kattinson ide, ide, ide vagy ide
5. Egész napos felügyelet az iskolában 2026-tól szövetségi és tartományi szinten
egyaránt
A tartományi és szövetségi vezetők múlt héten hétfőn, szeptember 6-án jutottak
kompromisszumra az iskolai felügyeletet tekintve.
A megállapodással azt tervezik, hogy 2026/2027-es tanévtől az első négy évben biztosítják
az egész napos felügyletet az iskolákban. Mind a kormány, mind a tartományok képviselői
üdvözölték a döntést. Megállapodás hiányában a törvény csak a német szövetségi választás
követően kerülhetett volna ismét napirendre. Többek között Armin Laschet (CDU), az unió
kancellárjelöltje úgy nyilatkozott, hogy „ez egy szép nap a német családoknak“. Elsősorban
a keleti tartományokban fogalmazódott már meg az igény az egész napos iskolai
felügyeletre, a többi tartományban pedig az igény a szükséges a helyek bővítésére. Az új
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iskolai rend jövőbeli megvalósításához és fenntartásához a tartományoknak szükségük lesz
anyagi forrásra az üzemeltetési költségek fedezéséért. Ennek folyósításáról azonban még
nem született döntés.
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide vagy ide.
6. CSU pártkongresszus
Pénteken, szeptember 10-én kezdődött meg a kétnapos CSU pártkongresszus Nürnbergben.
Markus Södert 87,6%-kal ismételten megválasztották a Bajor Keresztényszociális Unió
pártelnökének. Megválasztása utáni beszédében Söder kitért arra, hogy komolyan kell venni
a jelenleg kialakult helyzetet, tekintettel a koronavírus okozta krízisre és az Afganisztánban
bekövezett változásokra. A szeptemberi szövetségi választások kapcsán baloldali vezetéstől
tart, amely egyet jelentene a „magasabb adókkal, nagyobb adóssággal, bonyolultabb
bürokráciával és kevesebb biztonsággal”. ,,Mi a szabadságot választjuk“ – fogalmazott. A
továbbiakban Söder felszólította Christian Lindnert, a Német Szabaddemokrata Párt
elnökét, adjon választ arra a kérdésére, hogy egy esetleges közlekedésilámpa-koalíció
megalapításában részt venne-e vagy sem. Az eseményen beszédet mondott Armin Laschet.
Beszédében Laschet egy elképzelhető SPD-Zöldek-Bal Párt koalícióra figyelmeztetett,
hozzátéve, hogy nem mindegy, ki kap majd helyet a következő megalakuló kormányban.
Majd kritikával illette a szociáldemokratákat, akik döntő pillanatokban mindig a rossz
oldalra állnak.
Német nyelvű összefoglalóért kattinson ide, ide vagy ide.
7. Az MCC és a Magyar-Német Intézet hírei
„Négyzetre emeljük a tehetséget” - évnyitó a Mathias Corvinus Collegiumban
Ünnepélyes keretek között nyitotta meg új képzési évét a Mathias Corvinus Collegium
(MCC), ahol az alapítvány egyedülálló programjainak köszönhetően több mint 3500
fiatal tanul majd a 2021/2022-es esztendőben. Az eseményen köszöntőt mondott Orbán
Viktor miniszterelnök, és előadást tartott Niall Ferguson brit történész is.
További információért kattintson az MCC oldalára.
Az MCC támogatásával, a Stipendium Peregrinum ösztöndíj keretében tíz magyar fiatal
tehetség tanulhat szeptembertől a világ legjobb egyetemein. Kiutazásuk előtt felkészítő
tréningen vettek részt a diákok, akik az MCC oktatóival – leendő mentoraikkal – beszélték
át szakmai terveiket.
További információért kattintson az MCC oldalára.
Szeptember közepéig lehet jelentkezni az Erdélyi Politikai Iskolába. Az Erdélyi Politikai
Iskola képzéssorozat ötödik évfolyama indul októberben, amelyre olyan 18–36 év közötti
erdélyi magyar fiatalok jelentkezését várják, akik érdeklődnek a politika iránt, és hosszú
távon saját közösségük alakítói, véleményformálói kívánnak lenni.
További információért kattintson az MCC oldalára.
2021 szeptemberében a németországi szövetségi választások alkalmából lehetőségük nyílik
három rendezvényünkön is részt venni. A rendezvénysorozattal szeretnénk mélyebb
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betekintést adni Németország jelenébe és jövőjébe. Hogyan áll az ország, a pártjai és a
politikusai? Mik a német választási rendszerének sajátosságai? Milyen hatással lesz a
választások eredménye Magyarországra és Közép-Európára? Különböző a magyar és a
német közélet fontos szakértői próbálnak ezekre a kérdésekre válaszokat találni.
Veszélyben lenne Németországban a véleménynyilvánítás szabadsága? címmel kerül
megrendezésre szeptember 14-én, kedden 18 órától az első pódiumbeszélgetés, amelynek
keretein belül Dr. Thomas PETERSEN, az Allensbach közvélemény-kutató intézet
kutatója mutatja be a 2021. június 16-i felmérés eredményeit, amelyeket többek között
vendégprofesszorunk, Prof. Dr. Werner J. PATZELT, valamint a Nézőpont Intézet
igazgatója, Dr. MRÁZ Ágoston Sámuel fognak megvitatni. Az eseményen való részvétel
csak személyes meghívással és regisztrációval lehetséges szeptember 7-ig, keddig a
regisztrációs űrlap kitöltésével.
További információért a rendezvényről kattintson a Magyar-Német Intézet oldalára.
Ki nyeri a választást – és hogyan? címmel kerül megrendezésre szeptember 22-én,
szerdán 17 órától a második pódiumbeszélgetés és előadás Dr. Oliver W. LEMBCKE, a
Bochumi Ruhr-Egyetem politikatudományi professzora, Prof. Werner J. PATZELT, a
Drezdai Műszaki Egyetem emeritus professzora és a Mathias Corvinus Collegium visiting
fellowja, valamint Dr. BAUER Bence, az MCC-nél működő Magyar-Német Intézet
igazgatója részvételével. Az eseményen való részvétel csak személyes meghívóval és
regisztrációval lehetséges. A jelentkezéseket szeptember 15-ig, szerdáig várjuk a
regisztrációs űrlap kitöltésével.
További információk a rendezvényről a Magyar-Német Intézet oldalán találhatóak
rövidesen.
Itt az ideje szavazni! címmel kerül megrendezésre szeptember 26-án, vasárnap
16.30 órától a Választási est és élő közvetítés. A rendezvényen először a Bundestagválasztással kapcsolatos várakozásokról beszélgetünk, majd közösen megnézzük az élő
választási közvetítést. A választási eredmények kihirdetése után egy panelbeszélgetés
következik A választási eredmények rövid elemzése címmel. Ezt követően A választási
eredmények hatása Kelet- és Közép-Európára kerül megvitatásra. A rendezvény teljes ideje
alatt a bajor hagyományokhoz illeszkedő Oktoberfest büfé áll majd rendelkezésre. Az
eseményen való részvétel csak személyes meghívóval és regisztrációval lehetséges.
A jelentkezéseket szeptember 16-ig, csütörtökig várjuk a regisztrációs űrlap kitöltésével.
További információért a rendezvényről kattintson a Magyar-Német Intézet oldalára.
Könyvajánló:
Prof Dr. Andreas Rödder Konzervatív 21.0 című könyvének recenziója megjelent az MCC
blogján munkatársunk, Böhm Márton tollából. A recenzió elolvasásához kattintson a
Corvinák.hu oldalra. A könyv magyar nyelven megvásárolható az MCC
könyvkereskedésében.
Megjelent Dr. Orbán Balázs, az MCC kuratóriumi elnöke és Dr. Szalai Zoltán, az MCC
főigazgatója által szerkesztett A magyar állam karaktere című kötet politikáról,
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történelemről és jogról német nyelven, a Springer Verlagnál. Az olvasmányt ajánlani kívánó
videó megtekintéséért kattintson a Magyar-Német Intézet Facebook oldalára.
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