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2021. SZEPTEMBER 6.
1. Sajtóvisszajelzések a kancellári vitáról
Az augusztus 29-i kancellárvitának élénk sajtóvisszhangot keltett a német médiában. Sokan
úgy vélik ugyanis, hogy a vita során a három kancellárjelölt – Armin Laschet (CDU),
Annalena Baerbock (Zöldek) és Olaf Scholz (SPD) – etöbb ponton is elrugaszkodtak a
tényektől. Roland Tichy cikkében 7 pontot foglalt össze a valóságtól eltérő állításokat.
Scholz és Baerbock azt állították, hogy a klímapolitika nem von költséget maga után az
állampolgárok számára. Valójában a klímapolitikai intézkedések nem csak az
állampolgárok, hanem a gazdaság számára is plusz terhet jelentenek. Olaf Scholz a német
gazdaságra és nagyvállalatokra terhelné kívánt átalakulást. Scholz tervei szerint ipari
erőműveket is szélenergiával kellene fenntartani, amivel nem csak munkahelyeket veszítene
el az ország, hanem kockáztatná az erőművek működését is, hiszen azok működése a széltől
függene. Baerbock azt állította, hogy nincs szükség erősebb rendőri jelenlétre a német
közterületeken, miközben Scholz és Laschet több térfigyelő kamerát szeretne a
vasútállomásokon. A Zöld párt illetve az SPD vitában képviselt álláspontja lekicsinyli a nők
elleni erőszak növekedésének kérdését. Baerbock úgy nyilatkozott, hogy a nők nem a
közterületeken, hanem „saját otthonuk négy fala között vannak a legbizonytalanabb
helyzetben”. A nők elleni erőszak okairól azonban egyik jelölt sem beszélt, melyből arra
lehet következtetni, hogy a növekvő erőszakos bűncselekmények okát egyik jelölt sem
szeretné feltárni a választási kampányban. Az eladósodási lavina korlátozásáról szintén nem
ejtettek szót a kancellárjelöltek, mindhárman próbálták megszépíteni az állami
költségvetések helyzetét. A szabad véleménynyilvánítás kapcsán Olaf Scholz elmondta,
nem akar kényszert alkalmazni a nemek közötti különbségtételre a német nyelvben. Laschet
elmondta, nem szeretne a kérdéssel foglalkozni, Baerbock pedig úgy nyilatkozott:
„Magánemberként mindenki úgy gondolkodhat, ahogy akar” ezzel azt sugallva, hogy az
emberek csal otthon vagy közeli barátaik körében beszélhetnek nyíltan, munkahelyükön
vagy az egyetemen nem. Az állam hatásköreinek tekintetében Armin Laschet a bürokrácia
mérséklése mellett foglalt állást, s mint mondta, ellenzi a több állami tiltó hatáskör
bevezetését. Baerbock ezzel szemben minden szektorban több állami hatáskört szeretne, az
iskolák ügyétől a klímapolitikáig. Véleménye szerint az állampolgárokat az állam teljes
rendelkezési jogkörének kellene alávetni. Scholz a klímapolitika ügyében mondta ki, hogy
az állami beavatkozásnak ki kell terjednie arra, hogy mit és hogyan lehet termelni.
A következő kancellárjelölti vitára szeptember 12-én vasárnap kerül sor a német ARD és
ZDF adók által közvetítve.
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide.
A németországi választások várható eredményeiről Prof. Dr. Werner J. Patzelt politológus
és MCC Fellow írt elemzést, amely a Corvinák.hu blogon jelent meg.
2. Koronavírus: a kórházi ellátások száma irányadó
A szövetségi kabinet jóváhagyta Jens Spahn egészségügyi miniszter fertőzésvédelmi
törvény megváltoztatására vonatkozó javaslatát: a kórházi kezelést igénylők aránya és nem
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a 7 napos új fertőződések aránya lesz az irányadó a jövőben. A javaslat részleteiben
kimondja, hogy a regionális kórházakba hét napon belül felvett koronavírussal
megfertőződött betegek száma 100.000 lakosra vetítve az alapvető irányadó értéke a
jövőben meghozandó védekezési intézkedéseknek. A javaslat azt is kimondja, hogy a
kórházba felvett betegek számán kívül további mutatókat is figyelembe kell venni a
koronavírusos fertőzés előfordulásának értékelésénél. Így a 100.000 lakosra jutó 7 napon
belüli új fertőzések számát korcsoportok szerint differenciálva, a rendelkezésre álló ellátási
kapacitásokat és a beoltottak számát. A tartományi kormányok számára ezen felül a javaslat
szerint lehetővé kell tenni, hogy az említett mutatókra vonatkozóan egy küszöbértéket
állapítsanak meg, figyelembe véve az adott fekvőbeteg – ellátási kapacitásokat.
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide.
3. Csökkent a munkanélküliek száma
A munkanélküliek száma Németországban augusztusban 2,58 millióra csökkent. Júliusi
adatokhoz képest összesen 12.000-rel csökkent a munkával nem rendelkezők száma, az
előző évi augusztusi adatokhoz viszonyítva pedig 377.000-rel. A munkanélküliségi ráta
azonban nem változott, értéke 5,6 %. Ugyan Detlef Scheele, a Szövetségi Foglalkoztatási
Hivatal igazgatótanácsának elnöke úgy nyilatkozott: „A munkaerőpiac és az
alulfoglalkoztatottság továbbra is erőteljesen csökkent a nyári szünet ellenére. A
foglalkoztatás egyre nagyobb lendületet vesz.” A koronavírus okozta károk
következményei még mindig érezhetők a német munkaerőpiacon. A Szövetségi
Foglalkoztatási Hivatal adatai is ezt támasztják alá: a munkanélküliség még mindig 261.000
emberrel magasabb, mint a koronavírus előtt.
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide.
4. Angela Merkel kritikával illette Olaf Scholzot, Scholz bókkal válaszolt
Angela Merkel nyílt negatív kritikával illette múlt héten kedden Olaf Scholz SPDkancellárjelöltet. Merkel kifogásolja, hogy Scholz nem beszél nyíltan potenciális jövőbeli
koalíciós szándékairól és felszólította az SPD kancellárjelöltjét, tisztázza, koalícióra kíváne lépni a Balpárttal. Merkel azt mondta „Az én kancellárságom alatt soha nem jönne létre
egy olyan koalíció, aminek a Balpárt is részese lehet. A kérdés még nyitva áll, hogy Olaf
Scholz osztja-e ebbéli álláspontomat”. Merkel azt is elmondta: „Németország jövője
szempontjából óriási különbség van köztem és közte” és hangsúlyozta: „A jövőre nézve
világos kijelentésekre van szükség a kormányzati munka folytatásáról, függetlenül a
felállástól.” Merkel hozzátette „ez különösen érvényes abban az esetben, amikor rám
hivatkoznak” utalva az SPD választási kampánystratégiájára, ami Scholzot Angela Merkel,
a CDU kancellárjának természetes utódjaként tünteti fel.
Olaf Scholz Angela Merkel támadására egy bókkal válaszolt, amivel bizonyos, hogy
taktikai célt követ, mivel tudja, hogy kára származhat abból, ha Merkelt nyíltan illeti
kritikával. Olaf Scholz úgy válaszolt Angela Merkelnek: „vannak még közös céljaink”. A
Balpárttal való koalícióra lépésről hallgatott.
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide és ide.
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5. Heiko Maas megszervezné a védelemre jogosult afgánok Németországba
utaztatását, Sebastian Kurz nem vesz fel afgán menekülteket
Heiko Maas szövetségi külügyminiszter 5 országba szeretne ellátogatni 4 napos közel-keleti
útja alatt: Törökországba, Üzbegisztánba, Tádzsikisztánba, Pakisztánba és Katarba, hogy
menekülési útvonalakat szervezzen. A menekülési útvonalak a felsorolt országokból a
védelemre szoruló afgánok Afganisztánból történő kiutazásának Németország általi
biztosításához szükségesek. A szövetségi hadsereg légi-folyosója, amelyen keresztül múlt
hét végéig több mint 5.000 személyt menekítettek ki, szerinte már nem elegendő. A
védelemre szorulók között van néhány Afganisztánban maradt német állampolgár is, de első
sorban afgánok és családjuk ezreiről van szó, akik valamikor Németországnak dolgoztak.
A külügyminiszter által kimenekítendő menedékkérők száma rokonaikkal együtt 40.000 fő
körül van. Afganisztánban ragadásuk oka az FAZ-ben olvasható cikk szerint a német
szövetségi kormány kezdetben vonakodó hozzáállása a státuszukról lefolytatott egyébként
is elhúzódó vitában.
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide.
Sebastian Kurz osztrák kancellár múlt héten, kedden Berlinben találkozott Angela Merkel
német szövetségi kancellárral az afganisztáni helyzet megtárgyalása céljából. Kurz
megköszönte Merkelnek mindazt, amit az Európai Unió fejlődéséért, előrehaladásáért tett
és kiemelte, hogy a szövetségi kancellár mindenkinek hiányozni fog az Európai Tanácsból
tapasztalatai és a vitákban tanúsított egyedülálló hozzájárulása miatt. Sebastian Kurz egy a
Salzburgi Ünnepi Játékokra jogosító életfogytig tartó belépőjegyet ajándékozott Angela
Merkelnek a találkozó alkalmával. Az osztrák kancellár látogatása alatt szó esett az
afganisztáni menekültek kérdéséről is. A találkozó sajtónyilvános részén Sebastian Kurz
kiemelte, nem támogatja saját országába az afgánok felvételét. Jean Asselborn Belgium
bevándorlásért felelős minisztere erősen támadta Kurz kijelentését. Asselborn álláspontja
szerint az EU-nak készen kellene állnia 40-50.000 afgán menekült felvételére. A
sajtókonferencián Angela Merkel kitérő választ adott az afgán menekültek kérdéskörében,
annyit jegyzett meg, hogy a felvételre jogosult helyiek számát 10-40.000 körülire becsüli.
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide.
A német kormány kilátásba helyezte az iszlamista táliboknak, hogy Németország újraindítja
a jelenleg leállított fejlesztési segélyek kifizetését Afganisztánnak. Ennek azonban
előfeltétele, hogy a kormány ne csak tálibokból álljon – tette közzé Heiko Maas
külügyminiszter csütörtökön este.
Német nyelvű összefoglalóért a témában kattintson ide.
6. Mindenki számára elérhetővé vált a Wahl-O-Mat
A Wahl-O-Mat online választásokat segítő alkalmazás a 2002-es Bundestag választások óta
működik és hivatott segíteni a szavazókat döntésük meghozatalában. Az programot a
Bundeszentrale für politische Bildung (Szövetségi Központ a Politikai Képzésért – röviden
bpb) hozta létre. A bpb felmérése szerint azóta már több, mint 85 milliószor használták a
Wahl-O-Mat-ot nem csak a német szövetségi parlamenti, hanem az európai parlamenti
választások előtt is. Az alkalmazásban 38, a politikai és közéletet érintő állítás alapján
vizsgálhatják át a felhasználók, hogy véleményük melyik, a választásokon induló párt
programjával egyezik leginkább. A válaszadók a különböző állításoknál az „egyetértek”,
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„nem értek egyet” és a kérdés „semleges” opció közül választhatnak. Ezen kívül egyes
állításokat át is lehet ugrani, ha a kitöltő nem érzi magát megszólítva az állítást tartalmazó
kérdés által. A válaszlehetőségek kiválasztása után súlyozni is lehet tézisek fontosságát, a
válaszadó személyes megítélése alapján. A különösen fontos témákat duplán jelentősnek is
lehet jelölni. Fontos azonban megjegyezni, hogy a kitöltés utáni eredményt a bpb nem
választási ajánlásként szánja, hanem inkább egy objektív helyzetkép kialakítása a cél.
Német nyelvű összefoglalóért kattintson ide vagy ide.
Német nyelvű videóösszefoglalóért kattintson ide.
7. Az MCC és a Magyar-Német Intézet hírei
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
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 próbálkoznak 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
mni@mcc.hu e-mail címen.
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.
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
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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 az mni@mcc.hu e-mail címre.
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,
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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