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A védelmi kiadások 

növeléséről, az Iszlám 

Állam elleni küzdelem-

ről és az Oroszország-

gal fennálló viszonyról 

is tárgyalt egymással 

Donald Trump ame-

rikai elnök és Angela 

Merkel német kancel-

lár Washingtonban.

Az Egyesült Államok és Né-
metország közös érdeke-
it hangsúlyozta Donald 

Trump az Angela Merkel kan-
cellárral tartott közös sajtóérte-
kezletén pénteken a washingtoni 
Fehér Házban. Az amerikai elnök 
és a német kancellár első ízben 
találkozott egymással.

Az amerikai elnök a sajtóér-
tekezlet elején tett rövid nyi-
latkozatában gyümölcsözőnek 
minősítette a megbeszéléseket, 
amelyeken – mint mondta – első-
sorban a NATO-ról és gazdasági 
kérdésekről esett szó. Bevezető-
jében Donald Trump megerősí-
tette: az új amerikai kormányzat 
változatlanul támogatja a 
NATO-t, de megismételte, hogy 
Washington szükségesnek tart-
ja az összes tagállam növekvő 

anyagi hozzájárulását az észak-
atlanti szervezethez.

Az elnök elismerően szólt 
Angela Merkel, illetve Német-
ország szerepvállalásáról a 
NATO-ban. Méltatta Berlin rész-
vételét az afganisztáni nemzet-
közi misszióban. Ugyancsak 

elismeréssel szólt a kancellár-
nak az ukrajnai válság békés 
rendezése érdekében tett erőfe-
szítéseiről, s ezzel kapcsolatban 
megemlítette Francois Hollande 
francia elnök szerepét is.

Donald Trump kiemelte a ter-
rorizmus elleni küzdelem fon-
tosságát, s ismételten hitet tett 
a határok ellenőrzése mellett. 
„A bevándorlás nem jog, az ál-
lampolgárok biztonsága az első” 
– hangsúlyozta.

A német kancellár szintén rö-
vid nyilatkozatot olvasott fel.  
Hangsúlyozta, hogy „sokkal 
jobb egymással, mint egymás-
ról beszélni”. Mint elmondta: 
a NATO és a gazdasági kérdések 
mellett az Iszlám Állam nevű 
terrorszervezet elleni harc, az 
afganisztáni háború és az ukraj-
nai helyzet problémáit is meg-
vitatta az amerikai elnökkel. 
Elmondta továbbá, hogy Berlin 
tartja magát a NATO-tagálla mok 
azon közös céljához, amelyet a 
2014-ben tartott NATO-csúcs-
értekezleten fogalmaztak meg, 
s amelynek értelmében 2024-
ig valamennyi tagállam a GDP 
(bruttó hazai termék) két szá-
zalékát védelmi kiadásokra for-
dítja. Angela Merkel a német 
védelmi kiadások növelését ígér-
te az amerikai elnöknek.

Merkel kifejtette, hogy ok-
vetlenül javítani kell az Orosz-
országhoz fűződő viszonyon, 
szerinte azonban ehhez előbb 
meg kell oldani az ukrajnai 
helyzetet. Ezért – mint fogal-
mazott – egyelőre nem lát le-
hetőséget az Oroszország ellen 
éppen Ukrajna miatt bevezetett 
szankciók feloldására. Ugyan-
akkor örömét fejezte ki, hogy 
Trump elnök is támogatja az 
ukrajnai békefolyamatot és 
együttműködik majd Német-
országgal a minszki megálla-
podásban foglaltak teljesítése 
érdekében.

A német pol i t ikus hitet  
tett a globalizáció előnyei és 
egyúttal a még tisztessége-
sebb kereskedelmi kapcsola-
tok mellett is.

A sajtóértekezleten Donald 
Trump egy német újságírónő 
kérdésére válaszolva leszögez-
te: nem a bezárkózó politika 
híve, a korrekt kereskedelmet 
támogatja. Az elnök hangsú-
lyozta: hamisak azok a hírek, 
amelyek arról szólnak, hogy ő 
az elzárkózás híve lenne. Hoz-
zátette, hogy Németország-
gal például „fantasztikusan 
jó” kereskedelmi kapcsolatok-
ra számít. A kereskedelem fon-
tosságát hangsúlyozva Angela 

Merkel azon reményének adott 
hangot, hogy az Európai Unió 
és az Egyesült Államok között 
hamarosan folytatódhatnak a 
kereskedelmi tárgyalások.

Az amerikai elnök Angela 
Merkellel tartott washingto-
ni találkozója után szombaton 
a Twitter mikroblogon azt írta: 
Németország „óriási összeggel” 
adós, és jóval több pénzt kellene 
fizetnie az Egyesült Államok-
nak azért a „nagyszabású és 
rendkívül drága védelemért”, 
amelyet Washington nyújt Né-
metországnak. Ursula von der 
Leyen német védelmi miniszter 
tegnap leszögezte: Németor-
szág nem tartozik a NATO-nak. 
„Hibás elképzelés lenne kizá-
rólag a NATO-ra vonatkoztatni 
a következő évtized közepére 
elérendő, katonai kiadásokra 
vonatkozó kétszázalékos cél-
kitűzést” – tette hozzá a né-
met védelmi tárca vezetője. 
„ A  v é d e l m i  k i a d á s o k n a k  
ugyanúgy része az ENSZ bé-
kefenntartó misszióihoz, az 
európai missziókhoz és az 
Iszlám Állam dzsihadista 
szervezet elleni harchoz való 
hozzájárulás” – szögezte le a 
terhek tisztességes elosztásá-
ért is szót emelő keresztény-
demokrata politikus.

Washingtonba látogatott Angela Merkel német kancellár

Trump: közös amerikai–német érdekek

A bevándorlásról, az állampolgári jogokról tárgyaltak

Marosvásárhelyen egyesültek a nacionalista politikai erők
Az egyesülésről döntött a 

Nemzeti Erő Párt és az Egye-
sült Románia Párt szombaton, a  
Marosvásárhelyen tartott közös 
ülésükön. A nacionalista politi-
kai pólus a következőkben dönt 
a politikai platformról és a kong-
resszus időpontjáról.

Az európai parlament Nem-
zetek és Szabadság Európá-
ja képviselőcsoport – amelynek 
tagja többek között Marine Le 
Pen és Geert Wilders is – alel-
nöke, Laurențiu Rebega a hét-
végi, marosvásárhelyi ülés után 

bejelentette, hogy a Nemzeti Erő 
Párt (PFN) és az Egyesült Ro-
mánia Párt (PRU) nacionalis-
ta pólusban egyesül. „Izgalmas 
és boldog perceket élek át, mert 
lehet, hogy történelmi pillanat-
nak vagyunk tanúi, amikor két 
nacionalista doktrínájú párt az 
egyesülésükről és egységes na-
cionalista pólus megalakításáról 
döntött. A hazafiak pólusa lesz, 
amely visszaadhatja Romániá-
nak azt, ami a 27 év alatt hiány-
zott, hogy saját állampolgárai 
érdekében döntsenek. Fordu-

lóponthoz érkeztünk, nemcsak 
országos szinten, hanem nem-
zetközi szinten is, a hollandiai 
választási eredmények ugyan-
is hitelességet kölcsönöznek ne-
künk, és köteleznek is, hiszen 
ott a nacionalisták 33 százalé-
kot értek el, és kevés olyan párt 
volt, amely nőni tudott a felmé-
rések során. Másrészt az a fon-
tos, hogy ma Marosvásárhelyen 
lehetőségünk volt egy új törté-
nelmi fejezetet nyitni, amelynek 
következtében két párt hama-
rosan egyesül. Szeretném meg-

mutatni, hogy Romániában a 
nacionalizmus – egy polgári és 
nem etnikai, mérsékelt naci-
onalizmus, amelyben minden 
nemzet Románia részét képezi 
– hozzájárulhat az ország fejlő-
déséhez, a polgárok jólétéhez” 
– idézte Laurențiu Rebegát az 
Agerpres hírügynökség. A politi-
kus kijelentette, nem értékelést, 
hanem tiszteletet akar kihar-
colni Brüsszelben Romániának. 
Az európai parlamenti képvise-
lő hangsúlyozta, minden naci-
onalista párttal tárgyalásokat 

folytatnak, amely az elmúlt 27 
évben a nemzeti értékrendet, az 
ország szuverenitását és függet-
lenségét, az ortodoxizmus szel-
lemiséget képviselte, így többek 
közt a Nagy Románia Párttal, a 
Vatra Românească szervezettel 
vagy a Román Nemzeti Egység-
párttal (PUNR) is.

Rebega hozzátette, az egysé-
ges nacionalista pólus legkésőbb 
júliusig megszervezi a tagpártok 
egyesülési kongresszusát.

GÁSPÁR BOTOND

Furcsa kijelentések, kínos pillanatok

Donald Trump amerikai elnök pénteken a washingtoni Fehér Ház-
ban tartott közös sajtóértekezleten azt mondta Angela Merkel 
német kancellárnak, hogy „mindkettőnket lehallgattak”. A kancellár 
láthatóan elképedten nézett az elnökre, aki hozzátette: „legalább 
van valami közös bennünk”. Donald Trump arra utalt, hogy az előző 
elnök, Barack Obama adminisztrációja bizonyítottan lehallgattat-
ta Merkelt, miként – mint pár nappal ezelőtt állította – a tavalyi 
elnökválasztási kampány idején Obama őt és kampánycsapatát 
is figyeltette a New York-i Trump-toronyban. Merkel nem reagált 
Trump megjegyzésére. Az elektronikus kommunikáció lehallga-
tására szakosodott brit figyelőszolgálat (GCHQ) amúgy cáfolta, 
hogy lehallgatta volna Trump telefonjait. A pénteki amerikai–német 
tárgyalásokat, illetve a közös sajtókonferenciát elemző szakértők 
az amerikai sajtóban nem kevés teret szenteltek – a megbeszélé-
sek tartalmi kérdései mellett – a két politikus eltérő stílusának és 
testbeszédének is. Megfigyelők szerint mindannyiszor Merkel mu-
tatott meglepetést, Trump nem. Meglepte az elnök a kancellárt az 
Ovális Irodában is. Amikor ugyanis a megbeszélések után pár perc-
re beengedték fotózni a sajtómunkásokat, hiába kérlelték Donald 
Trumpot, hogy a fotó kedvéért fogjon kezet Merkel kancellárral, az 
Egyesült Államok elnöke némi grimaszolás közepette elengedte a 
füle mellett a kérést, és meg se moccant. A jelenetet Angela Merkel 
feszengő mosolya kísérte. A két vezető politikus egyébként Merkel 
Fehér Házba érkezésekor kezet fogott egymással.




