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Észak-Korea felszámol-

ja nukleáris arzenálját, míg 

az Egyesült Államok sza-

vatolja az ország biztonsá-

gát – erről írt alá megálla-

podást tegnap Szingapúr-

ban Donald Trump ame-

rikai elnök és Kim Dzsong 

Un észak-koreai vezető.

Megállapodást írt alá a észak-
koreai atomarzenál felszá-
molásáról és az Egyesült Ál-

lamok által nyújtott biztonsági ga-
ranciákról Donald Trump amerikai 
elnök és Kim Dzsong Un észak-ko-
reai vezető tegnapi, történelmi talál-
kozóján a szingapúri Sentosa szige-
tén. Ezt megelőzően négyszemköz-
ti tárgyalást is folytattak. Trump ki-
jelentette a média előtt, hogy a négy-
szemközti találkozó „nagyon jól” si-
került Kim Dzsong Unnal, és kiváló 
kapcsolat alakult ki közöttük, együtt 
meg fognak oldani „egy nagy problé-
mát, egy nagy dilemmát”.

Trump és Kim kézfogással indí-
tották el a megbeszélést a város-
állam Sentosa szigetén található 
szállodájában. A kézfogás 12 má-
sodpercig tartott. Ezt követően kö-
rülbelül 40 percig tárgyaltak négy-
szemközt, kizárólag tolmácsok tár-
saságában. Ezután Trump tárgyaló-
partnerével a Capella szálloda hosz-
szú teraszán sétált végig, és nyilat-
kozott röviden a sajtónak. Majd el-
kezdődött egy szélesebb körű tár-
gyalás, amelyen már tanácsadók 
is részt vettek. Amerikai részről 
John Kelly, az elnöki kabinet veze-
tője, Mike Pompeo külügyminiszter 
és John Bolton, az elnök nemzetbiz-
tonsági tanácsadója volt jelen. Kim 
Dzsong Un delegációjában Kim Jong 
Csol, az észak-koreai állampárt 
központi bizottságának alelnöke, Ri 
Szu Jong, a párt alelnöke és Ri Jong 
Ho külügyminiszter kapott helyet.

Hírügynökségi gyorselemzések 
szerint Trump a két tárgyalás köz-
ti megjegyzésével az észak-koreai 
atomprogram felszámolására utalt. 
„Sikerülni fog. Meg fogjuk csinálni” 
– fogalmazott Trump, de részleteket 
nem közölt a tárgyalásról. Az ame-
rikai fél a nukleáris leszerelés téma-

körét tartja a tárgyalások legfonto-
sabb elemének. Helyi források sze-
rint az észak-koreai vezető egye-
bek között azt mondta, hogy a közös 
munka nem lesz egyszerű, de mind-
két fél eltökélt abban, hogy folytatják.

Kim: jelentős változás jön

Trump a csúcstalálkozó után beje-
lentette: „nagyon gyorsan megkez-
dődik” az atommentesítési folyamat 
Észak-Koreában. Az amerikai elnök 
azt is közölte, biztos, hogy meghívja 
Kim Dzsong Unt a washingtoni Fehér 
Házba. Az észak-koreai vezető a ma-
ga részéről a találkozójukon elért ha-
ladásról szóló dokumentum aláírása-
kor azt mondta, „a világ jelentős vál-
tozást fog tapasztalni”, ő és Trump 
úgy döntött, hogy „maguk mögött 
hagyják a múltat”. A dokumentumot 
Trump „meglehetősen átfogónak” ne-
vezte, de mást nem mondott róla.

Az észak-koreai vezető a maga ré-
széről az aláíráskor azt mondta, „a 
világ jelentős változást fog tapasz-
talni”, ő és Trump úgy döntött, hogy 
„maguk mögött hagyják a múltat”. Az 
amerikai elnök még annyit mondott, 
hogy „nagyon sokszor fog még talál-
kozni” Kimmel, és – mint fogalma-
zott – teljesen biztos, hogy meghívja 
őt a washingtoni Fehér Házba.

Trump: Kim „nagyon tehetséges”

Trump „nagyon tehetséges em-
bernek” nevezte Kimet, „aki na-
gyon szereti a hazáját”. Kijelentet-
te, hogy „nagyon különleges köte-

lék” jött létre közte és Kim között, 
és az Egyesült Államok kapcsolata 
Észak-Koreával az eddigiekhez ké-
pest nagyon más lesz. „Ez nagyon 
erős benyomást tesz az emberek-
re, nagyon boldogok lesznek, és mi 
orvosolni fogjuk a világ egy nagyon 
veszélyes problémáját” – tette hoz-
zá Trump.

A találkozót követő sajtótájékoz-
tatóján Trump arról beszélt: az 

Egyesült Államok kész új alapokra 
helyezni kapcsolatát Észak-Koreá-
val. A sajtóértekezlet kezdete előtt 
a helyszínen lévő újságíróknak be-
mutattak egy videót, amely előze-
tes volt a Trump által Kim Dzsong 
Unnak átadott filmből. Ezen har-
ci repülőgépek és tüzérség látható, 
mondván, a kapcsolatoknak csak 
két eredménye lehet. Az egyik vál-
tozatban előrelépnek, a második-
ban hátra. Kim Dzsong Un bele-
egyezett egy nagyobb rakétakísér-
leti telep lerombolásába, és meg-
egyeztek, hogy véget vetnek az 
amerikai–dél-koreai hadgyakorlat-
oknak – számolt be Trump. Szó volt 
emberi jogi kérdésekről, és arról is, 
hogy Kim elfogadta meghívását a 
Fehér Házba, Washingtonba.

Hírügynökségek már eleve áttö-
résnek tartják, hogy létrejött az el-
ső, és ezért történelminek mondha-
tó amerikai–észak-koreai csúcsta-
lálkozó, amely egy diplomáciai fo-
lyamatnak csak a kezdetét jelen-
ti. A Reuters szerint ez tartós vál-
tozást hozhat az északkelet-ázsi-
ai térség biztonsági helyzetében, 
ugyanúgy, ahogy Richard Nixon né-
hai amerikai elnök 1972-es pekin-
gi látogatása is átalakuláshoz veze-
tett Kínában.

Balogh levente

Az alkotmánybíróság ítélete, amely-
nek értelmében az államfő az igaz-
ságügy-miniszter javaslatára kö-
teles leváltani a korrupcióellenes 
ügyészség vezetőjét, a kormányzó 
Szociáldemokrata Párt (PSD) azon 
politikájába illeszkedik, amellyel 
csökkenteni kívánják az övéktől el-
térő véleményen levő államfő hatás-
köreit – jelentette ki tegnap Klaus 
Johannis. Az államfő közölte: elol-
vasta ugyan az alkotmánybíróság 133 
oldalas indoklását, azonban ahhoz, 
hogy teljesen megértse, „még van ol-
vasnivaló” rajta. Az államfő szerint 
ugyanis az indoklás – amellett, hogy 
bizonyos dolgokat tisztáz – számos 
kérdést is fölvet. Kijelentette: állás-
pontja szerint szükséges a korrup-
cióellenes harc folytatása. Johannis 

úgy vélte, az alkotmánybírósági in-
doklás nyomán fölmerül a kérdés: 
mi az ügyészek jogállása, független-
nek minősülnek még, vagy az igaz-
ságügy-miniszter alárendeltjeivé 
válnak? Úgy vélte, a döntés nyomán 
létrejött a „szuper igazságügy-mi-
niszter” intézménye, aki utasításo-
kat adhat az államfőnek anélkül, 
hogy figyelembe kéne vennie a DNA-
főügyész menesztését ellenző Legfel-
sőbb Igazságügyi Tanács (CSM) ál-
lásfoglalását. Ennek nyomán a bírák 
és ügyészek tevékenységét felügye-
lő CSM szerepe is kérdőjelessé vált.

Az államfő szerint nyílt vita szük-
séges ahhoz, hogy válaszok szüles-
senek ezekre a kérdésekre, amely 
végül akár népszavazásba is torkoll-
hat. „Széles körű vita szükséges, és 

végül a népnek véleményt kell nyilvá-
nítania” – mondta Johannis.

Közölte: mérlegelési időre van 
még szüksége, amíg eldönti, mit lép-
jen az ügyben. Megjegyezte: sem-
mi ok sincs arra, hogy felfüggesz-
szék a tisztségéből, ugyanakkor az 
alkotmánybírósági ítélet kapcsán 
hozzátette: nem lehet „automatiku-
san” gyakorlatba ültetni mindent, 
mert az állam nem támaszkodhat 
„alap nélküli formákra”. Leszögez-
te: a korrupcióellenes harcnak foly-
tatódnia kell, az ügyészeknek füg-
getlennek kell lenniük, és nem lé-
tezhet olyan „szuperminiszter”, aki 
diktálhat az államfőnek. „Románi-
ában nincs párhuzamos állam, ez 
a PSD-sek kitalációja. Romániában 
egyetlen állam van, amelyet én kép-

viselek. A többi mese, amellyel a 
PSD megpróbálja igazolni a törekvé-
seit” – mondta Johannis, arra utal-
va, hogy álláspontja szerint a kor-
mánypárt megpróbálja az irányítá-
sa alá vonni az igazságügyet. Egy-
ben bírálta az általa bűnözőnek ne-
vezett, választási csalás miatt két 
év felfüggesztett szabadságvesztés-
re ítélt Liviu Dragnea PSD-elnököt, 
amiért szerinte egy televíziós mű-
sorban megfenyegette az ügyésze-
ket. A PSD úgy reagált: az alkot-
mánybíróság döntéseit nem kom-
mentálni kell, hanem végrehajtani, 
Johannis felelőtlen kijelentései pe-
dig aláássák a taláros testület te-
kintélyét.

B. l.

Phenjan a nukleáris leszerelésre, Washington a biztonság szavatolására tett ígéretet

Hízelgett egymásnak Kim és Trump
Meleșcanu: jó viszony 
kell Budapesttel
Románia fejleszteni akarja kapcso-
latait valamennyi szomszédjával, 
Magyarországot is beleértve, sen-
kivel sem akar „háborúskodást és 
csatározást” – hangoztatta Teodor 
Meleșcanu külügyminiszter hét-
főn a bukaresti képviselőházban 
egy Maros megyei képviselő inter-
pellációjára reagálva. A román dip-
lomácia vezetőjét az ellenzéki Né-
pi Mozgalom Pártja (PMP) javasla-
tára hívták meg a törvényhozásba 
a „kormány órája” elnevezésű, hét-
főnként szervezett meghallgatás-
ra, ahol a képviselők aktuálpolitikai 
felvetéseire válaszolt. Az MTI sze-
rint a magyarellenes felszólalásai-
ról elhíresült Marius Pașcan PMP-
képviselő azt szerette volna tud-
ni, hogy a román külpolitikát Buka-
restből vagy Budapestről irányítják. 
A Maros megyei képviselő egyebek 
mellett azt kifogásolta, hogy a bu-
karesti diplomáciának semmilyen 
reakciója nem volt, amikor Semjén 
Zsolt miniszterelnök-helyettes – az 
Echo Tv-nek adott június 4-ai, a Ma-
gyar Idők által másnap szemlézett 
interjújában – megkérdőjelezte a 
(Románia és Erdély egyesülését ki-
mondó) 1918-as gyulafehérvári ro-
mán nemzetgyűlés közjogi legiti-
mitását.
„Engem az foglalkoztat: ho-
gyan fejlesszük a kapcsolatain-
kat a szomszédokkal. Nem hin-
ném, hogy minden állásfoglalás-
ra válaszolnom kellene, végül is 
mindenkinek joga van a vélemé-
nyéhez. Szomszédainkkal és köz-
tük Magyarországgal is jó viszony-
ra törekszünk. Arról kell tájékoztat-
nom, hogy kapcsolataink fejlődtek 
az utóbbi időben, és nagyon remé-
lem, hogy ezen az úton haladunk 
tovább” – válaszolt a Maros megyei 
ellenzéki képviselőnek a külügymi-
niszter.

Elhagyja Romániát 
Hans Klemm
Hans Klemm, az Egyesült Államok 
bukaresti nagykövete távozik tiszt-
ségéből – erősítette meg hétfőn a 
parlamentben Teodor Meleșcanu 
külügyminiszter. A tárcavezető kö-
zölte, amíg Klemm utódjának kine-
vezését jóvá nem hagyják, addig 
nem árulhatja el a nevét, de annyit 
elmondott, olyan személyről van 
szó, aki tud románul. Meleșcanu 
nem kívánta értékelni Klemm tevé-
kenységét, az erre vonatkozó kér-
dést azzal hárította el, hogy annak 
csupán egy kis szeletét ismeri, a 
vele folytatott intézményes megbe-
szélések nyomán. Ezeket szívélyes-
nek írta le, annak ellenére is, hogy 
nem mindig értettek egyet minden-
ben. Hozzátette: Klemm nem kom-
mentált politikai döntéseket, csu-
pán az álláspontjának adott han-
got, amihez mindenkinek joga van.

Magyar–szlovák 
találkozó
Egy sikeres régió két sikeres orszá-
gának találkozójaként jellemezte 
Orbán Viktor magyar miniszterel-
nök a Peter Pellegrini szlovák kor-
mányfővel folytatott tegnapi buda-
pesti megbeszélését. A két minisz-
terelnök közös sajtótájékoztatóján, 
az Országházban Orbán Viktor azt 
mondta: a szlovák–magyar együtt-
működés és a visegrádi négyek 
(V4) partnersége a közös európai 
sikerhez járul hozzá. Pellegrini ar-
ról beszélt: a szlovák kormány foly-
tatni akarja a jó kapcsolatok építé-
sét Magyarországgal, mert ez jó az 
embereknek, a gazdaságnak és a 
régiónak is.

Történelmet írtak. Trump és Kim a tegnapi szingapúri találkozón

Johannis: egy miniszter nem diktálhat az államfőnek

Teljes nukleáris leszerelés jöhet a Koreai-félszigeten

A Szingapúrban aláírt dokumentumban Phenjan ismét elkötelezte ma-
gát a Koreai-félsziget teljes atomfegyver-mentesítése mellett, az Egye-
sült Államok pedig vállalta, hogy ennek fejében biztonsági garanciákat 
nyújt Észak-Koreának. A Reuters hírügynökség által teljes terjedelmé-
ben ismertetett dokumentum közös nyilatkozat, amely ismerteti, hogy 
Trump és Kim a szingapúri csúcstalálkozón átfogóan, mélyrehatóan és 
őszintén cserélt véleményt az újfajta amerikai–észak-koreai kapcsola-
tok megteremtéséről, a tartós és szilárd béke megteremtéséről a Ko-
reai-félszigeten. A közös nyilatkozat négy pontban foglalja össze, hogy 
Trump és Kim csúcstalálkozóján az Egyesült Államok és Észak-Korea mit 
vállalt. Egyrészt, mint írták, újfajta kapcsolatokat építenek ki az ameri-
kai és az észak-koreai nép béke és jólét iránti vágyával összhangban, kö-
zös erőfeszítéseket tesznek a tartós és stabil béke megteremtése érdeké-
ben a Koreai-félszigeten. Megerősítve az április végi Korea-közi csúcsta-
lálkozón elfogadott panmindzsoni nyilatkozatban foglaltakat, Phenjan el-
kötelezi magát a Koreai-félsziget teljes atommentesítése mellett. Vállal-
ják, hogy felkutatják és átadják egymásnak a fogságba esett és eltűnt ka-
tonák maradványait.
A közös nyilatkozat a továbbiakban megállapítja, hogy az első ameri-
kai–észak-koreai csúcstalálkozó korszakos és nagy jelentőségű ese-
mény, amely túllép a két ország kapcsolatait évtizedekig jellemző fe-
szültségen és ellenségeskedésen. Trump és Kim kijelenti, hogy elkötele-
zett a közös nyilatkozatban foglaltak maradéktalan és gyors végrehajtá-
sában, és ennek érdekében a lehető leghamarabb folytatódnak a kétol-
dalú tárgyalások, Mike Pompeo amerikai külügyminiszter tárgyalóasz-
talhoz ül magas beosztású észak-koreai illetékesekkel.

Forrás: Fehér ház




