BERLINI GYORS – A HÉT FŐ HÍREI HÉTFŐN
2021. MÁJUS 31.
1. Koronavírus helyzete – új fertőződések száma, aktuális számok
Az elmúlt héten tovább csökkent a koronavírussal fertőzöttek száma Németországban.
Országos szinten a 100.000 lakosra vetített fertőződések 7 napos mozgó átlaga 35,1-re csökkent
hétfő reggelre. Vasárnap 35,2, az előző héten 62,5 volt az érték. A Robert Koch Intézet hétfőn
hajnalban 1.978 új megbetegedést jelentett. Egy héttel ezelőtt ez a szám még 2682 volt. A 24
órán belüli halálozások száma az előző héthez képest 43-ról 36-ra csökkent. A Robert Koch
Intézet a járvány kezdete óta összesen 3.681.126 hivatalosan regisztrált fertőzést, 3.486.700
gyógyultat és 88.442 halálesetet jelentett be. 35.8 millióan kapták meg az első oltást, 14.6
millióan a másodikat is.
Német nyelvű összefoglalóért a témában kattintson ide.
2. Koronavírus kezelése – oltási csúcstalálkozó, gyermekek és serdülők beoltása
Jens Spahn szövetségi egészségügyi miniszter május 26-án, szerdán úgy nyilatkozott, hogy
szerinte a gyermekeket az németországi állandó oltási bizottság (STIKO) ajánlása nélkül is be
kellene vonni az oltási kampányba. Ebben az esetben a szülők és a gyermekek saját
háziorvosukkal történő egyeztetés után egyéni döntést hozhatnak. Spahn saját álláspontját
megerősítendően azt is kiemelte, hogy az Európai Gyógyszerügynökség ajánlása által egyaránt
engedélyezhető lehetne e módon a gyermekek részére az oltás. Az állandó oltási bizottság
azonban szkeptikusan állt a helyzethez, a mellékhatások kockázatára hivatkozva, amik
fennállása esetén nem egyértelmű, hogy a gyerekek milyen mértékben profitálhatnak az
oltásból.
Május 27-án, csütörtökön találkozott Angela Merkel szövetségi kancellár asszony a
tartományok vezetőivel az oltási csúcstalálkozó keretein belül, ahol a fő témák egyike szintén
a gyermekek és a serdülők beoltása volt. A Szövetségi Egészégügyi Minisztérium ismertette
terveit a találkozón: a 12 és 18 év közötti korcsoportnak augusztus végéig legalább az első
adagot meg kell kapnia az oltásból. Ennek a célnak az elérése érdekében a szövetségi kormány
a szükséges vakcinaadagokat lépésről lépésre június, július és augusztus hónapokban kívánja
rendelkezésre bocsátani a tartományok részére, a teljes vakcinaellátási mennyiségen felül.
Angela Merkel szövetségi kancellár a csúcstalálkozó után sajtótájékoztató keretein belül
megerősítette az előző oltási csúcstalálkozón elhangzott cél elérését, hogy nyár végéig
mindenkinek lehetővé kell tenni egy oltási időpont felajánlását, a 12-18 éveseket is beleértve.
A terv szerint a gyermekek és a serdülők június 7-től kaphatnak oltásra időpontot. Merkel azt
is megerősítette, hogy az állandó oltási bizottság döntését az Európai Gyógyszerügynökség
Biontech/Pfizer által gyártott vakcinájának használatának engedélyezéséről szóló döntésétől
teszi függővé. Az Európai Gyógyszerügynökség május 28-án meghozott döntése alapján a
vakcina 12 éven felüliek számára is biztonságosan beadható.
Német nyelvű videóösszefoglalóért a témában kattintson ide.
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3. Szász-Anhaltban az AfD megelőzi a CDU-t az INSA felmérése szerint
Az INSA közvélemény-kutató intézet felmérése szerint az Alternatíva Németországért Párt
megelőzi a Kereszténydemokrata Uniót a szavazók támogatottságát tekintve. A május 18. és
25. között lefolytatott közvéleménykutatás eredménye alapján a jelenlegi szász-anhalti Kenia
koalíció - fekete-piros-zöld kormányszövetség - nem tudna többséget szerezni a tartományi
választáson. A felmérés szerint CDU, a Zöldek és az SPD jelenleg összesen a szavazatok 43
százalékát szerezné meg. Az AfD támogatottsága jelenleg 26 százalékon áll, amellyel a
legerősebb pártként megelőzné a jelenleg 24 százalékos támogatottsággal rendelkező CDU-t.
A most kormányon lévő SPD-re a megkérdezettek csupán 6 százaléka szavazna, a Zöldekre 13
százalékuk adná le a voksát. Az FDP-t 12 százalékkal, a Linket pedig 11 százalékkal
támogatnák a szavazók a felmérés szerint.
A 2017-es szövetségi választásokon Szász-Anhalt tartományban az AfD 0,1 százalékponttal
nyert a CDU ellen. A két évvel későbbi tartományi választásokon a CDU 32,1 százalékkal még
meg tudta előzni az AfD, akkor a párt 27,5 százalékos támogatottságnak örvendett. Mivel
azonban az AfD-vel való koalíciótól jelen állás szerint elzárkóznak a pártok, a lap szerint
valószínűleg ismét CDU-vezetésű kormány megválasztására kerülhet sor június 6-án. A
jelenlegi támogatottsági adatok alapján ugyanis van esély egy Jamaica-koalíció létrejöttére, a
CDU, a Zöldek és az FDP részvételével, illetve egy Zimbabwe koalíció létrejöttére is a CDU,
FDP, a Zöldek és az SPD részvételével, a Deutschland – Koalition: CDU, SPD, FDP
kivételével.
Német nyelvű összefoglalóért a témában kattintson ide.
4. Három vallás egy tető alatt – keresztények, zsidók és muszlimok közös imahelyet
építenek Berlinben
Május 27-én, csütörtökön lerakták Berlinben a keresztény, a zsidó és a muszlim vallás első
közös imaházának alapkövét. A House of One elnevezésű intézmény "a vallási sokszínűség"
helye lesz, ahol "megmutatkoznak és érthetővé válnak a különbségek" a vallások között emelte ki Wolfgang Schäuble, a Német Szövetségi Parlament elnöke az alapkőletétel
alkalmával. Schäuble szerint azért van szükség ’Az egy házára’, mert a vallás az emberiség
nagy ügyei közé tartozik, fontos egyéni és közösségi értékek forrása, annak ellenére is, hogy
erről sokszor megfeledkezünk a felvilágosodott Európában. Aláhúzta, hogy a vallások közötti
különbségekkel visszaélve egymás ellen lehet fordítani embereket és közösségeket.
Német nyelvű videóösszefoglalóért a témában kattintson ide.
5. Több ezer kerékpáros tüntető követelte pünkösdhétfőn az A100-as bővítési projekt
leállítását
Május 24-én, pünkösdhétfőn a berlini városi körgyűrű autópályán került sor tüntetésre. Több
ezer kerékpáros követelte, hogy az A100-as autópályaszakaszt ne bővítsék tovább. A tüntetés
miatt teljes lezárás alá került az autópálya egy szakasza. A tüntetés résztvevői a Britzer-alagúton
a Tempelhofer Damm és a Buschkrugallee közötti szakaszon haladtak át. A rendőrség adatai
szerint összesen 1500-an érkeztek meg 14 órára a Berlini főpályaudvar mellett elhelyezkedő
Invalidenparkba. A demonstráció helyszínéül szolgálaló autópályán való átkelést követően a
neuköllni Hermannsplatzon került sor a záró gyűlésre. A tüntetők az autópályaszakasz
megépítésének leállítását követelték, mivel a koncepció az éghajlatváltozásra való tekintettel
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idejétmúlt. A demonstráció célja az autópálya megépítésére szánt pénzösszeg
tömegközlekedésre, kerékpárutakra vagy a gyalogosövezetek bővítésének megvalósítására
történő átcsoportosítása.
Német nyelvű videóösszefoglalóért a témában kattintson ide.
6. Észak-Rajna-Vesztfália lazításokat jelentett be
A koronavírus okozta helyzet enyhülése miatt május 26-án, szerdán Észak-Rajna-Vesztfália
tartomány miniszterelnöke, Armin Laschet három szinten jelentett be lépcsőzetes lazításokat a
mindennapi élet megkönnyítése érdekében. A lépcsőzetes lazítások értelmében május 28-tól
sok városban lehetővé válik a negatív teszt és előzetes időpontfoglalás nélkül egyes boltokban
a vásárlás, mivel a 100 lakosra vetített fertőződések száma 50,1 alá csökkent. a második
szakaszban, ha a fertőzésszám tartósan alacsony marad, ismét engedélyezik 25 főig a szabadtéri
kontaktsportokat. A lazítások utolsó szakaszában, ha a 100 lakosra vetített fertőződések száma
tartósan 35 alá csökken, már a legfeljebb 1000 fős külső és belső kulturális rendezvények
(színház, opera, mozi) is lehetségesek lesznek. Mindezek mellett az óvodák június 7-én
nyithatnak ki.
Német nyelvű videóösszefoglalóért a témában kattintson ide.
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7. Az MCC és a Magyar-Német Intézet hírei
Közel 80 külföldi szaktekintély érkezett az MCC-be az idei tavaszi szemeszterben. Örömmel
jelenthetjük ki, hogy 2020/2021 tanév második szemeszterében a Magyar-Német Intézet
részéről is érkeznek már szaktekintélyek: Michael Winzer, a Konrad-Adenauer-Stiftung
magyarországi képviseletvezetője, Dr. Gerhard Papke, a Németországi Szövetségi Köztársaság
Német-Magyar Társaságának elnöke, Dr. Hans-Gert Pöttering tiszteletbeli professzor, az
Európai Parlament korábbi elnöke, a Konrad-Adenauer-Stiftung volt elnöke és Prof. Dr. Werner
J. Patzelt a Drezdai Műszaki Egyetem professzor emeritusa.
A teljes listáért kattintson ide.
„Mennyire liberális a brit konzervativizmus? A toryk programja Benjamin Disraelitől Boris
Johnsonig címmel” kerül megrendezésre Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért
online előadása a téma elismert kutatója Prof. Dr. Dominik GEPPERT, a Potsdami Egyetem
Történettudományi Intézetének professzorának részvételével. A rendezvényen való részvétel
regisztrációhoz kötött, melyet június 7-ig várunk.
A rendezvény programja ide kattintva érhető el. Regisztrációhoz kattintson ide.
Intézetünk igazgatója, dr. Bauer Bence és a Klímapolitikai Intézet igazgatója Litkei Máté a Hír
TV Európai Híradójának vendégei voltak május 29-én szombaton. A téma a klímavédelem
horribilis árának megfizetése volt. Az MCC két kutatóintézetének igazgatói mellett Tóth Edina
európai parlamenti képviselő is nyilatkozott a Hír TV-nek.
Az interjú meghallgatásához kattintson ide.
Cikkajánló:
Május 26-án kedden jelent meg munkatársunk, Fodor Kinga cikke „Nagy oltáskörkép
Németországból” címmel. A cikk elolvasásához kattintson ide.
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