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Egyesülő szélsőjobb

A Nemzeti Erő Párt és az Egy-
séges Románia Párt (PRU) 
szombati gyűlését követően 
úgy döntött, hogy egy naciona-
lista pólusban egyesül, a követ-
kező időszakban kidolgozzuk a 
politikai platformot és a kong-
resszus időpontját is leszögez-
zük – jelentette be Laurenţiu 
Re bega európai parlamen-
ti kép viselő Marosvásárhe-
lyen. „Szeretném megmutat-
ni, hogy Romániában a nacio-
nalizmus – egy polgári és nem 
etnikai, mérsékelt nacionaliz-
mus, amelyben minden nem-
zetiség Románia részét képezi 
– hozzájárulhat az ország fejlő-
déséhez, a polgárok jólétéhez” 
– mondta Rebega.

Konfliktus
az ALDE-ban
Konfliktus robbant ki a kiseb-
bik kormánypárt, a Liberáli-
sok és Demokraták Szövetsé-
ge (ALDE) tegnapi elnökségi 
ülésén, amelyen a párt elnök-
választó kongresszusának idő-
pontjáról kellett dönteni. Daniel 
Constantin társelnök, a párt-
ba beolvadt Konzervatív Párt 
volt elnöke arra hivatkozva, 
hogy az ülés alapszabály-elle-
nes, az elnökség több tagjával 
együtt elhagyta az üléstermet. 
A párt másik társelnöke, Călin 
Popescu-Tăriceanu viszont az-
zal vádolta meg Constantint, 
hogy megzsarolta őt a parla-
menti választás előtt a jelöltál-
lítás összeállításakor.

Sturgeon: lesz 
újabb referendum
Lesz újabb népszavazás Skó-
cia függetlenségéről –  mond-
ta szombaton a skót minisz ter-
elnök. Nicola Sturgeon a kor-
mányzó Skót Nemzeti Párt 
(SNP) tavaszi kongresszusán 
felszólalva kijelentette: nem 
szabad megengedni, hogy „a 
katasztrofális kemény Brexitre 
törekvő” konzervatív párti brit 
kormány „kirángassa Skóciát 
Európából”.

Juncker optimista

Az Európai Bizottság elnöke 
a válságok ellenére még leg-
alább további 60 évet jósol az 
Európai Uniónak, amelynek 
szerinte „akkor már biztosan 
több mint 30 tagállama lesz”. 
Jean-Claude Juncker a Bild am 
Sonntag című vasárnapi német 
lapnak adott interjút. Nagy Bri-
tanniát követően már egyet-
len ország sem fogja elhagy-
ni az uniót, mivel ennek hátrá-
nyai láthatóvá válnak – véleke-
dett Juncker.

Erdogan lenácizta 
Merkelt
Recep Tayyip Erdogan török el-
nök tegnapi televíziós beszédé-
ben „náci praktikák” bevetésé-
vel vádolta meg Angela Merkel 
német kancellárt az ellen tilta-
kozva, hogy Németországban 
több helyütt betiltották a török 
népszavazási kampányesemé-
nyeket. „Ebben a pillanatban 
náci praktikákhoz folyamodsz” 
– intézte szavait Merkelhez a 
török államfő. „És kik ellen ve-
ted be őket? Németországi tö-
rök állampolgár testvéreim és 
miniszter testvéreim ellen” – 
tette hozzá.

Donald Trumppal tárgyalt Washingtonban Angela Merkel német kancellár

Közös amerikai–német érdekek

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

Trump az Angela Merkel kancel-
lárral tartott közös sajtóértekez-
letén pénteken a washingtoni Fe-
hér Házban. Az amerikai elnök 
és a német kancellár első ízben 
találkozott egymással.

Az amerikai elnök a sajtóérte-
kezlet elején tett rövid nyilatko-
zatában gyümölcsözőnek minő-
sítette a megbeszéléseket, ame-
lyeken – mint mondta – elsősor-
ban a NATO-ról és gazdasági 
kérdésekről esett szó. Bevezető-
jében Donald Trump megerősí-
tette: az új amerikai kormány-
zat 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 el-
ismeréssel szólt a kancellárnak 
az ukrajnai válság békés rende-
zése érdekében tett erőfeszíté-
seiről, s ezzel kapcsolatban meg-
említette François Hollande fran-
cia 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 egymásról be-
szélni”. Mint elmondta: a NATO 
és a gazdasági kérdések mel-
lett az Iszlám Állam nevű terror-
szervezet elleni harc, az afga-
nisztáni háború és az ukrajnai 
helyzet problémáit is megvitatta 
az amerikai elnökkel. Elmondta 

továbbá, hogy Berlin tartja ma-
gát a NATO-tagálla mok azon kö-
zös céljához, amelyet a 2014-ben 
tartott NATO-csúcsértekezleten 
fogalmaztak meg, s amelynek 
értelmében 2024-ig valameny-
nyi tagállam a GDP (bruttó hazai 
termék) két százalékát védel-
mi kiadásokra fordítja. Angela 
Merkel a német védelmi kiadá-
sok növelését ígérte az amerikai 
elnöknek.

Merkel kifejtette, hogy okvetle-
nül javítani kell az Oroszország-
hoz fűződő viszonyon, szerinte 
azonban ehhez előbb meg kell ol-
dani az ukrajnai helyzetet. Ezért 
– mint fogalmazott – egyelőre 
nem lát lehetőséget az Orosz-
ország ellen éppen Ukrajna mi-
att bevezetett szankciók feloldá-
sára. Ugyanakkor örömét fejez-
te ki, hogy Trump elnök is támo-
gatja az ukrajnai békefolyamatot, 
és együttműködik majd Német-
országgal a minszki megállapo-
dásban foglaltak teljesítése érde-
kében. A német politikus hitet tett 
a globalizáció előnyei és egyúttal 

a még tisztességesebb kereske-
delmi kapcsolatok mellett is.

A sajtóértekezleten Donald 
Trump egy német újságíró kér-
désére válaszolva lszögezte: nem 
a bezárkózó politika híve, a kor-
rekt kereskedelmet támogat-
ja. Az amerikai elnök Angela 
Merkellel tartott washingtoni 
találkozója után szombaton a 
Twit ter mikroblogon azt írta: 
Né met ország „óriási összeggel” 
adós, és jóval több pénzt kellene 
fizetnie az Egyesült Államoknak 
azért a „nagyszabású és rendkí-
vül drága védelemért”, amelyet 
Washington nyújt Németország-
nak. Ursula von der Leyen német 
védelmi miniszter tegnap leszö-
gezte: Németország nem tartozik 
a NATO-nak. „Hibás elképzelés 
lenne kizárólag a NATO-ra vonat-
koztatni a következő évtized kö-
zepére elérendő, katonai kiadá-
sokra vonatkozó két százalékos 
célkitűzést” – tette hozzá a né-
met védelmi tárca vezetője.

HÍRÖSSZEFOGALÓ

Újabb kísérletet tett Igor Dodon 
moldovai elnök az országát Ro-
mániához kapcsoló kötelékek 
elvágására: átiratban szólította 
fel Pavel Filip miniszterelnököt, 
hogy a továbbiakban a románok 
történelme helyett Moldova törté-
nelmét oktassák az iskolákban. 
Dodon szerint a románok törté-
nelmének oktatása számos prob-
lémát okoz, többek között az or-
szág önálló államiságának meg-

szilárdításában is. A levél beve-
zetőjében rámutat: Moldova 25 
éves fennállása óta olyan törté-
nelmi koncepciót kényszerítenek 
rá a polgárokra, amely nem isme-
ri el a moldovai népet és a mol-
dovai államiságot. A dokumen-
tumban az Európa Tanács egyik 
ajánlására is hivatkozik, amely-
nek értelmében le kellene tenni a 
történelem etnocentrikus oktatá-
sáról, és amelyet azóta az összes 

kormány figyelmen kívül ha-
gyott. Dodon szerint az, hogy az 
iskolákban továbbra is a romá-
nok történelmét oktatják, fenn-
tartja a társadalmi feszültsége-
ket, és bizonytalanságot teremt 
a moldovai állam jövőjét illetően. 
Arra is hivatkozik, hogy a polgá-
rok többsége Moldova történel-
mének oktatását szeretné, ennek 
érdekében arra szólítja fel a kor-
mányt, hogy a 2017–2018-as tan-

évtől kezdve vonják vissza azt a 
2012-es rendeletet, amely értel-
mében a moldovai történelem he-
lyett a románok történelmét ok-
tatják az iskolákban, és vezessék 
be előbbinek az oktatását.

Mint ismeretes, a tavaly állam-
fővé választott Dodon felvetette, 
hogy a jelenlegi, a román zász-
lóhoz hasonló lobogót cseréljék 
le Moldova régi, vörös színű, bö-
lényfejes zászlajára.

A magyar határon épülő máso-
dik biztonsági kerítés, ha kell, a 
Törökország felől érkező legna-
gyobb tömegeket is feltartóztatja 
majd –  mondta Orbán Viktor ma-
gyar miniszterelnök pénteken a 
Kossuth Rádió 180 perc című mű-
sorában. „Ausztriában és Német-
országban az emberek nyugod-
tan aludhatnak, mert a magya-
rok itt meg fogják védeni Euró-
pa külső határait” – fogalmazott. 

A kormányfőt arra reagáltatták, 
hogy Törökország részlegesen 
felmondta az Európai Unióval kö-
tött migrációs egyezményt.

Ezzel kapcsolatban emlékez-
tetett: korábban is azt az állás-
pontot képviselte – ismerve a 
magyar történelmet –, hogy meg 
kell egyezni a törökökkel, de 
nem okos politika, ha kizárólag 
az ő kezükbe tesszük a bizton-
ságunkat. Az pedig végképp nem 

okos politika, ha „a törökök ke-
zébe tesszük le a biztonságun-
kat, és közben egyfolytában pisz-
káljuk, támadjuk, bíráljuk őket”, 
hogy „nem elég demokratikusak, 
nem jól áll a hajuk, nem jó a poli-
tikai rendszerük, nem így kell vi-
selkedni” – jegyezte meg. Jelezte 
azt is, nem állítja, hogy a törökök 
ártatlanok ebben a vitában, de az 
európaiak hozzáállása –  miköz-
ben Törökországtól várjuk a biz-

tonságunkat – nem tűnik harmo-
nikusnak. Ezért már korábban 
is azt mondta –  idézte fel Orbán 
Viktor –, hogy a török megállapo-
dással párhuzamosan, gőzerővel 
építeni kell a kerítéseket, mert 
ha „elillan” a Törökország–EU-
megállapodás, ott fogunk tartani, 
mint előtte. Az eddigi magyar ha-
tárvédelmi intézkedéseket úgy 
értékelte: Magyarország meg-
védte a saját és Európa határait.

Dodon: a románoké helyett Moldova történelmét oktassák!

Orbán Viktor: a második kerítés hatékonyabb lesz 

A védelmi kiadások növeléséről, az IÁ elleni küzde-

lemről és az Oroszországgal fennálló viszonyról is 

tárgyalt egymással Donald Trump amerikai elnök 

és Angela Merkel német kancellár Washingtonban.

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 látható-
an elképedten nézett az elnökre, aki hozzátette: „legalább van vala-
mi közös bennünk”. Donald Trump arra utalt, hogy az előző elnök, Ba-
rack Obama adminisztrációja bizonyítottan lehallgattatta 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 lehallgatására szakosodott brit figye-
lőszolgálat (GCHQ) amúgy cáfolta, hogy lehallgatta volna Trump tele-
fonjait. A pénteki amerikai–német tárgyalásokat, illetve a közös sajtó-
konferenciát elemző szakértők az amerikai sajtóban nem kevés teret 
szenteltek – a megbeszélések tartalmi kérdései mellett – a két politi-
kus eltérő stílusának és testbeszédének is. Megfigyelők szerint mind-
annyiszor Merkel mutatott meglepetést, Trump nem. Meglepte az el-
nök a kancellárt az Ovális irodában is. Amikor ugyanis a megbeszé-
lések után pár percre beengedték fotózni a sajtómunkásokat, hiába 
kérlelték Donald Trumpot, hogy a fotó kedvéért fogjon kezet Merkel 
kancellárral, az Egyesült Államok elnöke némi grimaszolás közepet-
te elengedte a füle mellett a kérést, és meg sem moccant. A jelene-
tet Angela Merkel feszengő mosolya kísérte. A két vezető politikus 
egyébként Merkel Fehér Házba érkezésekor kezet fogott egymással.A nagy találkozás. Angela Merkel és Donald Trump Washingtonban




