BERLINI GYORS – A HÉT FŐ HÍREI HÉTFŐN
2021. MÁJUS 10.
1. Döntött a Bundestag: Hétvégétől könnyítések a beoltottak számára
Rendeletet fogadott el május 6-án, csütörtökön a Bundestag, amelynek értelmében a
koronavírus ellen beoltott és a koronavírusból bizonyíthatóan felgyógyult állampolgárok
mentesülnek az eddigi korlátozások alól. Így az oltással rendelkezőkre és a gyógyultakra a
továbbiakban nem vonatkoznak a karanténszabályok, a kijárási tilalom és a
kontaktszemélyekkel kapcsolatos létszámkorlátozások sem, valamint nem szükséges tesztet
csináltatniuk a különböző szolgáltatások használata előtt. A maszkviselés és a távolságtartás
szabályai azonban továbbra is érvényben maradnak, oltástól függetlenül.
A könnyítések a második oltást követő 14. naptól vonatkoznak a beoltottakra. Ez jelenleg a
német állampolgárok 9%-át jelenti, hiszen körülbelül ennyien kapták meg a könnyítésekhez
szükséges mindkét oltást. Christine Lambrecht szövetségi igazságügyi miniszter üdvözölte a
Bundestag döntését és elmondta, hogy a rendelet elfogadását fontos lépésnek tartja az alapjogok
visszaállításához és a normális élethez való visszatéréshez. Ugyanakkor kifejtette, hogy a
vírusvariánsok terjedése miatt a jövőben újra szükségessé válhat a jelenlegihez hasonló
korlátozások bevezetése, mivel a vakcinák hatékonysága egyes új mutánsokkal szemben nem
teljeskörű.
Egy további döntés értelmében feloldásra kerültek az AstraZeneca vakcina használatával
kapcsolatos eddigi korlátozások is. Így a tartományokban tárolt több millió vakcina most már
korra, alapbetegségre és foglalkoztatásra való tekintet nélkül bárkinek beadható, abban az
esetben, ha a háziorvos nem fogalmaz meg ellenjavallatot a páciensnek. Ezzel a fiatalabb és
alapbetegséggel nem rendelkező német állampolgárok számára is elérhetővé válik az oltás még
a nyár előtt.
Német nyelvű videóösszefoglalóért a témában kattintson ide.
Német nyelvű összefoglalóért a témában kattintson ide.

2. Olaf Scholz az SPD kancellárjelöltje
Május 9-én, vasárnap digitális pártkongresszuson döntött Olaf Scholz kancellárjelöltségéről a
Szociáldemokrata párt. Scholz, aki jelenleg a szövetségi pénzügyminiszteri posztot tölti be, úgy
nyilatkozott, hogy a párt jelenlegi gyenge támogatottsága ellenére is optimista és el tudja
képzelni, hogy a szeptemberi szövetségi választásokon újra 20% felett legyen az SPD
eredménye. A kongresszuson elfogadták a párt választási programját is, amelyben a
szociáldemokraták négy fő célt fogalmaznak meg: a klímaváltozás elleni küzdelmet, a mobilitás
modernizációját, a digitalizáció fejlesztését és a egészségügyi rendszer reformját. Terveik
között szerepel a jelenlegi jövedelemadó-rendszer reformja is: A legmagasabb jövedelmű 5%ot magasabb adókkal sújtanák, míg a kis- és közepes keresetűek terheit csökkentenék.
Német nyelvű összefoglalóért a témában kattintson ide.
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3. Szövetségi parlamenti választások: történelmi mélyponton az uniópártok
Május elején tovább nőt a Zöld párt (Die Grüne) támogatottsága a német lakosság körében. A
közvéleménykutatások szerint jelenleg a Zöldek rendelkeznek a legmagasabb
támogatottsággal, rájuk a lakosság 26%-a voksolna. Őket követik az uniópártok a maguk 23%os támogatottságával, majd az SPD 14%-kal, az AfD 12%-kal, az FDP 11%-kal, és végül a
Linke 6%-kal. A választók főleg az unió koronajárvánnyal-kapcsolatos politikáját
nehezményezték: Míg szeptemberben a lakosság 60%-a gondolta úgy, hogy a CDU-CSU képes
jól kezelni a válsághelyzetet, ma már csupán a szavazók 30%-a biztos ebben.
Hasonló kép rajzolódik ki a kancellárjelöltek esetében is: Egy közvetlen kancellárválasztás
esetén a választók 28%-a voksolna Annalena Baerbock (Die Grüne) mellett, míg Olaf Scholzot
(SPD) és Armin Laschetet (CDU-CSU) a szavazók 21-21%-a támogatná. A
közvéleménykutatások szerint a választók Baerbockot találják a legszimpatikusabbnak és
leghitelesebbnek a három jelölt közül, a legjobb vezetőnek pedig Olaf Scholzot tartják. Armin
Laschet két kategóriában (szimpátia és hitelesség) is a másik két jelölt mögött végzett.

Német nyelvű összefoglalóért és videóösszefoglalóért a témában kattintson ide.
4. Baden-Württembergben és Rajna-Vidék-Pfalzban megalakultak a koalíciók
Hét héttel a baden-württembergi és rajna-vidék-pfalzi tartományi választások után befejeződtek
a koalíciós tárgyalások. Stuttgartban ismét a Zöld párt és a CDU lép koalícióra, Mainzban pedig
az SPD, a Zöldek és az FDP fognak együttesen kormányozni. Baden-Württembergben a
koalíciós tárgyalások során a Winfried Kretschmann miniszterelnök vezette Zöldek tudták
jobban érvényesíteni akaratukat: Az elkövetkezendő öt évben a digitalizáció és a klímvédelem
előrelendítése, valamint a kiberbűnözés felszámolása és a koronavírus hatásainak enyhítése
lesznek a fő kormánycélok a tartományban. A többhetes tárgyalások ellenére számos tervezett
beruházásról és néhány miniszteri pozícióról sem sikerült megegyezésre jutni a két párt között.
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Rajna-Vidék-Pfalzban Malu Dreyer (SPD) miniszterelnök nyilatkozott arról, hogy a koalíciós
partnerek megegyezése szerint a tartományt 2040-ig klímasemlegessé szeretnék tenni. Terveik
szerint a tartomány energiafelhasználását teljes mértékben megújuló energiaforrásokból
fedeznék, amelyhez megdupláznák a jelenlegi szélenergia-, és megháromszoroznák a
napenergia-felhasználást.
Német nyelvű összefoglalóért a témában kattintson ide.

5. Helmut Kohl özvegye elutasítja a kancellárról elnevezett alapítvány létrehozását
Május 6-án, csütörtökön döntött a Bundestag egy az egykori szövetségi kancellár, Helmut Kohl
nevét viselő közalapítvány létrehozásáról. A Bundeskanzler-Helmut-Kohl-Stiftung
megalapítását az AfD kivételével minden parlamenti párt egyöntetűen támogatta. A döntést
követően Maike Kohl-Richter - Kohl özvegye – egy sajtóközleményt jelentetett meg saját
honlapján, amelynek értelmében megtagadta az alapítvány létrehozásához szükséges
hozzájárulását, mivel véleménye szerint az „ellentétes férje végső akaratával”. Mint Kohl
örökségének gondozója, Kohl-Richter többször ellenezte már férje nevének és szellemi
örökségének felhasználását különböző politikai célokra. Helmut Kohl 1982 és 1998 között volt
a Németországi Szövetségi Köztársaság kancellárja, 1973 és 1998 között pedig a CDU elnöke.
Neve összeforrt a német egység elérésével és az Európai Integráció előrelendítésével.
Német nyelvű összefoglalóért a témában kattintson ide.

6. Nőtt a politikai motivációból elkövetett bűncselekmények száma
A Szövetségi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2020-ban jelentősen nőtt azoknak a
bűncselekményeknek a száma, amelyeket valamilyen politikai megfontolásból követtek el. Az
előző évhez képest elsősorban a baloldali ideológiához köthető bűncselekmények száma nőtt,
összesen 45%-kal, amely 1.526 esetet jelent. További 1.092 eset volt jobboldali ideológiához
köthető, 591 esetben pedig nem sikerült a konkrét politikai spektrumba sorolni az elkövetőket.
A jelentős emelkedés hátterében a rendőrség szerint elsősorban a koronavírus-járvánnyal
kapcsolatban elterjedt összeesküvés-elméletek állnak.
Német nyelvű összefoglalóért és videóösszefoglalóért a témában kattintson ide.

7. Az MCC és a Magyar-Német Intézet hírei
Magyarország 2020 címmel egyedülálló tanulmánykötet jelent meg Magyarország elmúlt 10
évének eredményeiről. A kötet szerkesztői és hatvanegy szerzője arra tett kísérletet, hogy
keretbe foglalja 2010-2020 politikai, tudományos, gazdasági és kulturális történéseit és
eredményeit, egyben értékelve is azokat. A könyv már kapható a Libriben és más
könyvesboltokban, az MCC pedig május 18-án online könybemutatót tart a kötetről.
További információért kattintson az MCC honlapjára.
Programajánló: 2021. május 13-14-én „Adaptációs stratégiák” címmel szervez nemzetközi
online konferenciát az MCC Migrációkutató Intézete, amelynek középpontjában a
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klímaváltozás és a migráció közötti kapcsolat áll. A kétnapos konferencia második napján Dr.
Bauer Bence, a Magyar-Német Intézet igazgatója tart előadást a németországi Zöldek
klímapolitikai stratégiájáról.
További információért kattintson az Migrációkutató Intézet honlapjára.
Angol nyelvű élő adás elérhetősége: https://www.facebook.com/migraciokutato
Cikkajánló:
A Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért folyamatosan monitorozza a
németországi szövetségi választási kampányt és az egyes német pártok választási programját.
2021. április május 8-án jelent meg a Mandineren Fodor Kinga cikke a Zöld párt
kancellárjelöltjéről, Annalena Baerbockról. 2021. május 6-án Böhm Márton József publikált
elemzést az Alternatíva Németországért párt választási programjáról. Továbbá május 9-én
jelent meg Böhm Márton vendégcikke a Budapester Zeitungban az antiszemitizmus
magyarországi és németországi vonatkozásairól.
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