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Észak-Korea felszámolja nukleáris arzenálját, míg 

az Egyesült Államok szavatolja az ország bizton-

ságát – erről írt alá megállapodást tegnap Szin-

gapúrban Donald Trump amerikai elnök és Kim 

Dzsong Un észak-koreai vezető.

Megállapodást írt alá a 
észak-koreai atomarze-
nál felszámolásáról és 

az Egyesült Államok által nyúj-
tott biztonsági garanciákról Do-
nald Trump amerikai elnök és 
Kim Dzsong Un észak-koreai ve-
zető tegnapi, történelmi talál-
kozóján a szingapúri Sentosa 
szigetén. Ezt megelőzően négy-
szemközti tárgyalást is folytat-
tak. Trump kijelentette a média 
előtt, hogy a négyszemközti ta-
lálkozó „nagyon jól” sikerült Kim 
Dzsong Unnal, és kiváló kapcso-
lat alakult ki közöttük, együtt 
meg fognak oldani „egy nagy 
problémát, egy nagy dilemmát”. 
Trump és Kim kézfogással indí-
tották el a megbeszélést a város-
állam Sentosa szigetén található 
szállodában. A kézfogás 12 má-
sodpercig tartott.

Ezt követően körülbelül 40 per-
cig tárgyaltak négyszemközt, ki-
zárólag tolmácsok társaságában. 
Ezután Trump tárgyalópartneré-
vel a Capella szálloda hosszú te-
raszán sétált végig, és nyilatko-
zott röviden a sajtónak. Majd el-
kezdődött egy szélesebb körű tár-
gyalás, amelyen már tanácsadók 
is részt vettek.

Amerikai részről John Kelly, 
az elnöki kabinet vezetője, Mike 
Pompeo külügyminiszter és John 
Bolton, az elnök nemzetbizton-
sági tanácsadója volt jelen. Kim 
Dzsong Un delegációjában Kim 
Jong Csol, az észak-koreai állam-
párt központi bizottságának alel-
nöke, Ri Szu Jong, a párt alelnöke 

és Ri Jong Ho külügyminiszter ka-
pott helyet.

Hírügynökségi gyorselemzé-
sek szerint Trump a két tárgyalás 
közti megjegyzésével az észak-
koreai atomprogram felszámolá-
sára utalt. „Sikerülni fog. Meg fog-
juk csinálni” – fogalmazott Trump, 
de részleteket nem közölt a tár-
gyalásról.

Az amerikai fél a nukleáris le-
szerelés témakörét tartja a tárgya-
lások legfontosabb elemének.

Helyi források szerint az észak-
koreai vezető egyebek között azt 
mondta, hogy a közös munka nem 
lesz egyszerű, de mindkét fél eltö-
kélt abban, hogy folytatják.

Kim: jelentős változás jön

Trump a csúcstalálkozó után 
bejelentette: „nagyon gyorsan 
megkezdődik” az atommentesíté-
si folyamat Észak-Koreában. Az 
amerikai elnök azt is közölte, biz-
tos, hogy meghívja Kim Dzsong 
Unt a washingtoni Fehér Házba. 
Az észak-koreai vezető a maga ré-
széről a találkozójukon elért hala-
dásról szóló dokumentum aláírá-
sakor azt mondta, „a világ jelen-
tős változást fog tapasztalni”, ő és 
Trump úgy döntött, hogy „maguk 
mögött hagyják a múltat”. A doku-
mentumot Trump „meglehetősen 
átfogónak” nevezte, de mást nem 
mondott róla.

Az észak-koreai vezető a maga 
részéről az aláíráskor azt mond-
ta, „a világ jelentős változást fog 
tapasztalni”, ő és Trump úgy dön-

tött, hogy „maguk mögött hagy-
ják a múltat”. Az amerikai elnök 
még annyit mondott, hogy „nagyon 
sokszor fog még találkozni” Kim-
mel, és – mint fogalmazott – telje-
sen biztos, hogy meghívja őt a wa-
shingtoni 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 kapcsola-
ta Észak-Koreával az eddigiekhez 
képes nagyon más lesz.

„Ez nagyon erős benyomást tesz 
az emberekre, nagyon boldogok 

lesznek, és mi orvosolni fogjuk a 
világ egy nagyon veszélyes problé-
máját” – tette hozzá 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 hadgyakor-
latoknak – számolt be Trump. Szó 
volt emberi jogi kérdésekről, és ar-
ról is, hogy Kim elfogadta meghívá-
sát a Fehér Házba, Washingtonba.

Hírügynökségek már eleve át-
törésnek tartják, hogy létrejött 
az első, és ezért történelminek 
mondható amerikai–észak-kore-
ai csúcstalálkozó, amely egy dip-
lomáciai folyamatnak csak a kez-
detét jelenti.

A Reuters szerint ez tartós vál-
tozást hozhat az északkelet-ázsi-
ai térség biztonsági helyzetében, 
ugyanúgy, ahogy Richard Nixon 
néhai amerikai elnök 1972-es pe-
kingi látogatása is átalakuláshoz 
vezetett Kínában. 

B. L.

Phenjan a nukleáris leszerelésre, Washington a biztonság szavatolására tett ígéretet

Trump és Kim elkezdte a bizalomépítést

Fél évvel ezelőtt még nagyon kevesen gondolták volna, hogy létrejön a csúcstalálkozó

Johannis még nem értette meg az alkotmánybíróság döntését
Az alkotmánybíróság ítélete, 

amelynek értelmében az állam-
fő az igazságügy-miniszter ja-
vaslatára köteles leváltani a kor-
rupcióellenes ügyészség vezető-
jét, a kormányzó Szociáldemok-
rata Párt (PSD) azon politikájába 
illeszkedik, amellyel csökkenteni 
kívánják az övéktől eltérő vélemé-
nyen levő államfő hatásköreit – je-
lentette ki tegnap Klaus Johannis 
államfő.

Közölte: elolvasta ugyan az al-
kotmánybíróság 133 oldalas in-
doklását, azonban ahhoz, hogy 
teljesen megértse, „még van olvas-
nivaló” rajta. Az államfő szerint 
ugyanis az indoklás – amellett, 
hogy bizonyos dolgokat tisztáz – 
számos kérdést is fölvet. Kijelen-
tette: álláspontja szerint szüksé-
ges a korrupcióellenes harc foly-
tatása. Johannis úgy vélte, az al-
kotmánybírósági indoklás nyo-
mán fölmerül a kérdés: mi az 

ügyészek jogállása, függetlennek 
minősülnek még, vagy az igazság-
ügy-miniszter alárendeltjeivé vál-

nak? Úgy vélte, a döntés nyomán 
létrejött a „szuper igazságügy-mi-
niszter” intézménye, aki utasítá-

sokat adhat az államfőnek anél-
kül, hogy figyelembe kéne vennie 
a DNA-főügyész menesztését el-
lenző Legfelsőbb Igazságügyi Ta-
nács (CSM) állásfoglalását. Ennek 
nyomán a bírák és ügyészek tevé-
kenységét felügyelő CSM szerepe 
is kérdőjelessé vált.

Az államfő szerint nyílt vita 
szükséges ahhoz, hogy válaszok 
szülessenek ezekre a kérdések-
re, amely végül akár népszava-
zásba is torkollhat. „Széles kö-
rű vita szükséges, és végül a nép-
nek véleményt kell nyilvánítania” 
– mondta.

Közölte: mérlegelési időre van 
még szüksége, amíg eldönti, mit 
lépjen az ügyben. Megjegyezte: 
semmi ok sincs arra, hogy fel-
függesszék a tisztségéből, ugyan-
akkor az alkotmánybírósági íté-
let kapcsán hozzátette: nem lehet 
„automatikusan” gyakorlatba ül-
tetni mindent, mert az állam nem 

támaszkodhat „alap nélküli for-
mákra”. Leszögezte: a korrupció-
ellenes harcnak folytatódnia kell, 
az ügyészeknek függetlennek kell 
lenniük, és nem létezhet olyan 
szuperminiszter, aki diktálhat az 
államfőnek. „Romániában nincs 
párhuzamos állam, ez a PSD-sek 
kitalációja. Romániában egyetlen 
állam van, amelyet én képvise-
lek. A többi mese, amellyel a PSD 
megpróbálja igazolni a törekvése-
it” – mondta Johannis, arra utal-
va, hogy álláspontja szerint a kor-
mánypárt megpróbálja az irányí-
tása alá vonni az igazságügyet. 
Egyben bírálta az általa bűnöző-
nek nevezett, választási csalás 
miatt két év felfüggesztett szabad-
ságvesztésre ítélt Liviu Dragnea 
PSD-elnököt, amiért szerint egy 
televíziós műsorban megfenyeget-
te az ügyészeket. 

B. L.

Johannis szerint egy miniszter nem diktálhat az államfőnek
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