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A PSD a gazdasági tárca eddigi vezetőjét jelölte a távozó Adrian Ţuţuianu helyére

Fifor az új védelmi miniszter
Meglepőt húzott a kor-

mányzó PSD: az eddig 

a gazdasági tárcát irá-

nyító Mihai Fifort jelöl-

te a múlt héten meg-

üresedett védelmi mi-

niszteri tisztségre.

Mihai Fifor gazdasági mi-
nisztert javasolta a múlt 
héten megüresedett vé-

delmi miniszteri tisztségbe teg-
nap a kormány fő erejét adó Szo-
ciáldemokrata Párt (PSD) orszá-
gos elnöksége. A meglepetésje-
lölt Fifor helyét Gheorghe Șimon 
PSD-s képviselő veheti át a gaz-
dasági tárca élén. A döntést beje-
lentő Liviu Drag nea pártelnök kö-
zölte: azért esett Fiforra a válasz-
tás, mert felelősségteljes politi-
kus, aki meggyőződése szerint jó 

miniszter lesz. Azt is elmondta, a 
jelölt személyéről már előző es-
te tájékoztatta Klaus Johannis ál-
lamfőt, aki nem ellenkezett. En-
nek nyomán a két új tárcaveze-
tő tegnap délután le is tette a mi-

niszteri esküt az államfői rezi-
dencián.

A 47 éves Fifor Arad megyében 
nyert szenátori mandátumot a 
tavalyi parlamenti választáson, 
miniszteri kinevezéséig a PSD 

szenátusi frakcióvezetője volt. 
A politikus filozófiából szerzett 
egyetemi diplomát Craiován, 
majd szociológiai antropológiá-
ból doktorált. Klaus Johannis ál-
lamfő 2015-ben elutasította a ki-
nevezését, amikor Victor Ponta 
őt jelölte a közlekedési tárca élé-
re. Fifor 2009-ben a Nemzeti Vé-
delmi Kollégiumban elvégezte a 
Biztonság és jó kormányzás cí-
mű képzést. Előző mandátuma 
idején – amikor Dolj megyei sze-
nátor volt – a felsőház gazdasági 
és energiaügyi bizottságának el-
nöke volt. 2009-ben és 2012-ben 
belügyi államtitkárként is tevé-
kenykedett.

A Fifor helyét átvevő Gheorghe 
Șimon 1961-ben született a 
Máramaros megyei Felsővisón, 
és a kolozsvári Műszaki Egye-
temen szerzett diplomát. Mihai 
Fifor és Gheorghe Și mon kine-
vezésére még Klaus Johannis 
államfőnek is rá kell bólintania.

BALOGH LEVENTE

A család fogalmának meghatá-
rozásáról szóló alkotmánymó-
dosítás elutasítását kéri a magát 
az erdélyi magyar leszbikus, me-
leg, biszexuális, transzszexuális 
és queer közösség tagjainak 
képviseleteként meghatározó 
LMBTQ Erdélyben nevű csoport 
az RMDSZ honatyáitól. A csoport 
tegnap nyílt levélben fordult a 
szövetség politikusaihoz, amely-
ben emlékeztet: a parlamenti 
szavazást követően Románia al-
kotmányának 48-as cikkelye úgy 
módosulhat, hogy rögzíti: a csa-
lád egy férfi és egy nő szabadon 
választott házasságán, egyenlő-
ségükön, a szülők azon jogán és 
kötelességén alapul, hogy felne-
veljék, oktassák és képezzék a 
gyermekeiket.

„Jogászok többször is rámu-
tattak, ez a megfogalmazás ki-
rekesztő, kizárja a család fo-
galmából a nagymama/nagypa-
pa−unoka, nagynéni/nagybá-
csi−unokahúg/unokaöcs, egye-

dülálló anya/apa−gyerek alkotta 
családokat. Nem beszélve azok-
ról, akik nem szeretnének össze-
házasodni. (Legutóbbi népszám-
lálási adatok alapján több mint 
800 000 állampolgár él párjával a 
házasság intézményén kívül). És 
persze a meleg párokról, akiket 
semmilyen jog nem véd ma Ro-
mániában, holott már Magyar-
országon is bejegyzett élettársi 
kapcsolatban élhetnek 2009-től” 
– mutat rá a dokumentum.

A levélben megállapítják: a be-
jegyzett élettársi kapcsolat olyan 
egyszerű, de nélkülözhetetlen 
polgári jogokat biztosít, mint az 
örökösödési jog, vagyonközös-
ség, közös banki kölcsön lehe-
tősége, egészségügyi jogok (kór-
házi látogatási jog, annak joga, 
hogy tragédia/betegség esetén 
dönthessünk párunk kezelési le-
hetőségeiről, illetve társbiztosí-
tás), gondnokság, szociális jutta-
tás, életbiztosítás. Azt is kieme-
lik, hogy a bejegyzett élettársi 

kapcsolat esetén szó sincs egy-
házi esküvőről és gyerekek örök-
befogadásáról. „Fontosnak tart-
juk kiemelni, hogy a homosze-
xualitás nem választás kérdé-
se, nem betegség, hanem a mag-
zati korban eldőlt emberi tulaj-
donság. A betegségek nemzet-
közi listáján ellenőrizheti ennek 
valódiságát” – olvasható a levél-
ben. Emlékeztetnek: Románia az 
Európai Unió tagjaként nem is-
meri el a külföl dön kötött bejegy-
zett élettársi kapcsolatokat, csa-
ládokat sem, és úgy vélik, emiatt 
előbb-utóbb az Európai Emberjo-
gi Bíróság előtt kell felelnie, mivel 
az alkotmánybíróság elé terjesz-
tett Coman–Hamilton ügy mutat-
ja, hogy erre hamarosan sor ke-
rülhet. „Amennyiben az RMDSZ 
a romániai magyarok jogait vé-
di, kérjük, ne feledkezzenek meg 
arról, hogy minden társadalom 
mintegy 5 százaléka meleg, és 
ez alól az erdélyi magyarok sem 
kivételek. Itt élünk önök között 

mint munkatárs, barát, család-
tag, szavazópolgár. Kérjük, ne 
hagyjanak cserben bennünket. 
Utasítsák el az alkotmánymódo-
sítási kezdeményezést, hallgas-
sanak a lelkiismeretükre. Hisz-
szük, hogy minden magyar szá-
mít! Az erdélyi magyar melegek 
nevében tehát tisztelettel kérjük, 
fontolják meg a levelünkben írot-
takat” – áll a dokumentumban.

Amúgy a közleményben hivat-
kozott statisztika becslés csu-
pán, Romániában ugyanis nem 
készült még sem népszámlálás, 
sem hivatalos felmérés a homo-
szexuálisok létszámát illetően. 
A fent emlegetett ötszázalékos 
adatot ugyanúgy nem lehet meg-
erősíteni, mint Traian Băsescu 
volt román államfő 2004-ben, 
még Bukarest főpolgármeste-
reként tett kijelentését, misze-
rint Románia lakosságának húsz 
százaléka meleg.

B. L.

Ukrajna a jövőben is biztosít-
ja az ország területén élő nem-
zeti kisebbségek anyanyelv-
ének használatát – reagált Pavlo 
Klimkin ukrán külügyminisz-
ter hétfőn a Twitter közössé-
gi portálon a kijevi parlament 
által a múlt héten elfogadott új 
oktatási törvény miatti külföl-
di tiltakozásokra. „Ukrajna a jö-
vőben is mindent megtesz az uk-
rán nyelv fejlődéséért, és szava-
tolja a nemzetiségi kisebbségek 
anyanyelvének használatát, mert 
ez kötelessége” – szögezte le a 
miniszter.

Az UNIAN ukrán hírügynök-
ség által idézett bejegyzésben 
Klimkin ígéretet tett arra, hogy 
az ukrán külügyminisztérium 
a héten bővebb információkat is 
közzétesz az oktatási törvény-
ről. „A megvalósítás módján dol-
gozunk, nem érzelmi értelmezé-
sen” – fűzte hozzá a tárcavezető.

Volodimir Hrojszman ukrán 
miniszterelnök eközben utasí-
totta az oktatási és a külügymi-
nisztert, hogy találkozzanak az 
európai uniós tagállamok Kijev-
ben akkreditált nagyköveteivel, 
és magyarázzák el nekik a par-
lament által elfogadott és külföl-
dön komoly tiltakozásokat kivál-
tó új oktatási törvény részleteit. 
Hrojszman leszögezte, hogy Uk-
rajna „rendkívül toleráns ország, 
amely teljességgel elkötelezett 
a demokratikus értékek iránt”. 
Szerinte a törvényben foglaltak-
kal Ukrajna teljesíti nemzetkö-
zi kötelezettségeit a nemzetiségi 
kisebbségek anyanyelvhasznála-
tának biztosítására vonatkozóan.

„Nem kevésbé fontos ugyan-
akkor az az álláspont, hogy van 
egy állami státusú anyanyel-
vünk, és ennek használatát az 
ország egész területén be kell ve-
zetnünk. Az oktatási törvény le-

hetővé teszi, hogy biztosítsuk a 
nemzeti kisebbségek számára a 
nyelvhasználatot, és egyúttal új 
lehetőségeket biztosítsunk anya-
nyelvünk fejlesztésére” – fejtette 
ki a miniszterelnök.

Szijjártó Péter magyar külgaz-
dasági és külügyminiszter teg-
nap a téma kapcsán leszögez-
te: ideje a legkeményebb eszkö-
zökhöz nyúlni a Kárpátalján élő 
magyar kisebbség védelme érde-
kében. Az M1 aktuális csatorna 
műsorában megerősítette: az uk-
rán oktatási törvény módosítása 
miatt azt az utasítást adta a ma-
gyar diplomatáknak, hogy a nem-
zetközi fórumokon ne támogas-
sanak olyan kezdeményezést, 
amely az ukránoknak fontos.

A politikus szégyennek és gya-
lázatnak nevezte az ukrán okta-
tási törvény módosítását, különö-
sen azután, hogy a magyar kor-
mány támogatta Ukrajna európai 

törekvéseit, és sokszor kérte, ne 
változtassák meg a jogszabályt.

Ezek után az oktatási törvény 
elfogadása másként nem értékel-
hető, mint Magyarország „hát-
ba szúrása” – fűzte hozzá. Eb-
ben a helyzetben Magyarország 
az Európai Biztonsági és Együtt-
működési Szervezet (EBESZ), az 
ENSZ, az EU és az Európa Ta-
nács kisebbségi ügyekkel foglal-
kozó biztosaihoz fordult. A ma-
gyar kormány azt kéri, fejtsenek 
ki nyomást Ukrajnára.

Egyébként tegnap az orosz 
külügyminisztérium nemzetkö-
zi összefogást sürgetett az uk-
rán oktatási törvénnyel szemben, 
amely a tárca szerint egyszerre 
sérti Ukrajna több millió oroszaj-
kú állampolgárának érdekeit, az 
ukrán alkotmányt és Kijev nem-
zetközi kötelezettségvállalásait.

HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Angela Merkel 
figyelmeztetése
Elfogadhatatlannak nevezte az 
Európai Unió Bírósága dönté-
sének semmibevételét Angela 
Merkel német kancellár egy 
tegnapi interjúban a menekül-
tek európai uniós tagországok
közötti elosztásával összefüg-
gésben. A Berliner Zeitung cí-
mű lapban megjelent interjú-
ban elmondta, hogy az uniós 
menekültpolitika nehéz ügy, 
és sokat kell még rajta dolgoz-
ni. A tagállamok egyetértenek 
a külső határok védelmében, a 
nemzetközi fejlesztési segélye-
zésben, a menekülésre készte-
tő okok felszámolásáért foly-
tatott küzdelemben és abban 
is, hogy migrációs partnerségi 
kapcsolatot kell kialakítani afri-
kai országokkal. A menekültek 
„szolidáris elosztását” pedig a 
28 közül „csak három-négy or-
szág utasítja el mereven”, és a 
kvótaperben hozott bírósági 
döntés után már a szlovák kor-
mányfőnél is „érzékelhető el-
mozdulás”. Arra a kérdésre, tá-
voznia kell-e ezért Magyaror-
szágnak az EU-ból, a német 
kancellár azt mondta, hogy az 
ügy egy „nagyon alapvető kér-
dést érint”, mert az EU a jog 
uralmát jelenti, és erről „be-
szélnünk kell majd” az októberi 
uniós csúcson.

Orosz rakéták 
Ankarának
Oroszország és a NATO-tag Tö-
rökország aláírta az Sz–400-
as (Triumf) típusú orosz légvé-
delmi rakéták megvásárlásá-
ról szóló szerződést, s a végre-
hajtás előkészítése megkezdő-
dött. A fejlett, nagy hatótávol-
ságú Sz–400-as rakétarend-
szer repülőgépek, robotrepü-
lőgépek és ballisztikus raké-
ták megsemmisítésére alkal-
mas, 400 kilométeres hatókör-
ben, 30 kilométeres magassá-
gig. Törökország már kifizette 
a foglalót.

Szankciók 
Phenjannak
Az ENSZ Biztonsági Tanácsa 
(BT) újabb egyhangú határo-
zatban további szankciókat 
szavazott meg Észak-Korea el-
len helyi idő szerint hétfőn es-
te amiatt, hogy Phenjan szep-
tember 3-án kísérleti hidrogén-
bomba-robbantást hajtott vég-
re. A szankciók megtiltják az 
észak-koreai textilexportot, és 
felső határt szabnak a nyers-
olajimportnak.

Százezrek a katalán 
önállóság mellett
Nagyszabású felvonulást tar-
tottak hétfőn este Barcelo-
nában, amelyen a résztvevők 
megerősítették, hogy október 
1-jén Katalónia megtartja a füg-
getlenségéről szóló referendu-
mot, a spanyol alkotmánybí-
róság felfüggesztő határoza-
ta ellenére. A transzparense-
ket, zászlókat lengető ember-
tömeg megtöltötte a belváro-
si utcákat, amelyek házait a ka-
talán függetlenséget szimboli-
záló sárga-piros csíkos és kék 
alapon fehér csillagos lobogók-
kal díszítettek. A barcelonai vá-
rosi rendőrség szerint 1 millió-
an vonultak fel, míg a spanyol 
kormány helyi képviselete sze-
rint 350 ezren voltak.

Felhívást intéztek az erdélyi magyar melegek az RMDSZ-hez

Kijev magyarázkodik az oktatási törvény miatt

Új filozófia. Mihai Fifor került a védelmi tárca élére
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