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Megtalálták a magyarellenes
plakátok feltételezett megrendelőjét 
Az ukrán hatóságok megtalálták és meg-
gyanúsították az októberben Kárpátalja 
több járásában kihelyezett magyarelle-
nes óriásplakátok feltételezett megren-
delőjét, egy munkácsi nőt – tájékoztatott 
szombaton honlapján az Ukrán Bizton-
sági Szolgálat (SZBU). A nyomozás meg-
állapította, hogy a 31 éves munkácsi nő 
egy reklámügynökségnél rendelte meg és 
fi zette ki az „Állítsuk meg a szeparatistá-
kat!” feliratot és a kárpátaljai magyarság 
három prominens vezetőjének fényképeit 
tartalmazó óriásplakátokat, amelyeket 
ismeretlenek október 20-ára virradóra 
helyeztek ki Kárpátalja több járásában 
a főutak menték. A munkácsi nőt a 
hatóságok előre megfontolt szándék-
ból hivatalos személy által csoportban 
elkövetett, nemzetiségi méltóságot és 
tisztességet sértő cselekmények elköveté-
sével gyanúsították meg.

Bukarest Moldovát elítélő
nyilatkozatot akadályozott meg
Románia úgy értékelte, nem állnak fenn 
a feltételei annak, hogy az Európai Unió 
tagállamainak külügyminiszterei elítélő 
nyilatkozatot fogadjanak el a Moldo-
vai Köztársasággal szemben – közölte 
tegnap a bukaresti külügyminisztérium. 
Az EU külügyminiszterei ma ülnek össze, 
és a tervek szerint elítélő nyilatkozatot fo-
gadtak volna el, amelyben bírálták volna 
a Pruton túli országot a február óta tartó 
visszásságok – többek között a chişinăui 
polgármester-választás eredményének 
megsemmisítése – miatt, amelyek 
jelentős aggodalmat keltettek az ország 
demokratikus elkötelezettségét illetően. 
Az EU ezért felszólította volna Moldovát, 
hogy a 2019-es parlamenti választásokat 
a nemzetközi elvárásoknak megfelelően, 
a demokratikus alapelvek tiszteletben 
tartásával szervezzék meg. Bukarest 
ugyanakkor jelezte: meg fogja akadályoz-
ni egy ilyen nyilatkozat elfogadását, és 
sajtóértesülések szerint ebben Magyaror-
szág is támogatta.

Szakszervezeti tüntetés Budapesten
A szakszervezetek a munkakörülmények 
javítását, ezért a munkatörvénykönyv 
tervezett módosításának azonnali visz-
szavonását követelik – mondta Kordás 
László, a Magyar Szakszervezeti Szö-
vetség (MaSzSz) elnöke a törvénymódo-
sítás elleni demonstráción szombaton 
Budapesten, ahol országos útlezárásokat 
helyezett kilátásba. Hozzátette, 2019. 
január 1-jétől két számjegyű béremelést 
akarnak, és azt, hogy visszaadják a ca-
feteria megszüntetett elemeit. A MaSzSz 
által szervezett tiltakozó akción a szövet-
ség elnöke bejelentette, a munkaidőkeret 
emelését és a túlmunkaórák számának 
jelentős növelését tartalmazó törvényter-
vezet mielőbbi visszavonása érdekében 
a munkavállalói érdekképviselet mától 
országos útlezárásokat szervez. A tün-
tetők a rendősorfalat áttörve bejutottak 
a Kossuth térre, ahol kormányellenes 
jelszavakat skandáltak.

Börtönt kérnek Trump volt ügyvédjére 
Az amerikai szövetségi ügyész börtön-
büntetést kér Michael Cohenra, Donald 
Trump elnök volt ügyvédjére. Az ügyész 
részletesen felsorolta a Cohen által 
elkövetett bűncselekményeket, köztük 
az adó-, és banki csalást, egy pornó-
színésznőnek eszközölt pénzátutalást 
Donald Trump nevében, és a hatóság 
félrevezetését. Az ügyész 51 hónaptól 63 
hónapig terjedő börtönbüntetés kisza-
bását kérte a vádlottra.
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Annegret Kramp-Karrenbauert választot-
ták meg elnöknek a német Keresztény-

demokrata Unió (CDU) tisztújító kongresz-
szusán pénteken Hamburgban, a párt eddigi 
főtitkára 517 szavazatot szerzett, ellenfelére, 
Friedrich Merz volt parlamenti (Bundestag) 
frakcióvezetőre 482 küldött voksolt. A párt 
új főtitkárának a volt elnök politikájának 
bírálói között számontartott Paul Ziemiakot 
választották meg. A pártelnöki tisztségből 
több mint 18 év után távozó Angela Merkel 
utódjának megválasztásához két fordulóra 
volt szükség.

Annegret Kramp-Karrenbauer az 1945-
ben alapított párt nyolcadik elnöke, és a 
második nő a CDU élén. Az elnökválasz-
tás eredményének kihirdetése után hang-
súlyozta, hogy valamennyi párton belüli 
irányzatnak együtt kell dolgoznia. Anne-
gret Kramp-Karrenbauert ugyan az előző 
elnök, Angela Merkel bizalmasaként tartják 
számon, de számos területen irányváltást 
hirdetett, a többi között nagyobb beleszó-
lást követel a pártnak a kormányzati dönté-
sek meghozatalába, és újabb szigorításokat 
sürget a menekült-, és migrációs politiká-

ban. Ugyanakkor a német sajtóban az el-
nökválasztás után megszólaltatott elemzők 
mind arra számítanak, hogy jól együttmű-
ködik majd Angela Merkellel, és nagy való-
színűséggel sikerül egységet és nyugalmat 
teremtenie a pártban. Angela Merkel idén 

 október végén bejelentette, hogy nem pá-
lyázza meg ismét a CDU-elnöki tisztségét, és 
legkésőbb a törvényhozási ciklus végén, 2021 
őszén visszavonul a politikai életből. Pénte-
ken a hamburgi kongresszuson egységre és 
összefogásra szólított fel. 

Megválasztották Merkel utódját a CDU élére

ISMÉT UTCAI HARCOK VOLTAK A SÁRGAMELLÉNYESEK ÉS A RENDFENNTARTÓK KÖZÖTT

Újra lángba borultak a párizsi utcák
Ismét összetűztek a karhatalmi erők-
kel a kormány gazdaságpolitikája 
ellen utcára vonuló sárgamellényes 
tüntetők Franciaországban.
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I smét heves összecsapások zajlottak 
szombaton a kormány szociális és 
adópolitikája ellen tüntető sárgamel-

lényesek és a rendfenntartó erők között 
szombaton Franciaországban. Egy héttel 
azután, hogy a múlt szombati párizsi za-
vargások képei bejárták az egész világot, 
a sárgamellényesek ismét tömegesen vo-
nultak utcára a francia fővárosban és a 
vidéki nagyvárosokban a kormány gazda-
ságpolitikája ellen tiltakozva, országszerte 
mintegy 125 ezren tiltakoztak az egy héttel 
korábbi 136 ezer után – számolt be az MTI. 

Párizsban és a nagyobb városokban a be 
nem jelentett megmozdulásokon a radiká-
lis tüntetők és a rendőrök között számos 
helyen történtek összecsapások, és a kizá-
rólag az összetűzést kereső rendbontók is 
megjelentek a tömegben, gépkocsikat bo-
rogattak és gyújtottak fel, üzleteket foszto-

gattak. A múlt szombatinál azonban jóval 
kevesebb erőszakos cselekmény történt, 
ami Édouard Philippe miniszterelnök 
szerint a rendőri erők jó felkészülésének 
köszönhető, taktikájukkal sikerült a rend-
bontók dinamikáját megtörni. A tegnapi 
mérleg szerint országszerte csaknem 1723 
előállítás történt, 1082-en kerültek őrizet-
be, többségük nem az összecsapásokat 
követően, hanem azokat megelőzendő.

Christophe Castaner belügyminiszter 
szerint 118-an sérültek meg a tüntetők 
közül, ez feleannyi, mint egy héttel ko-
rábban, és 17 rendőr is könnyebb sérülést 
szenvedett. Múlt szombaton 284 volt a sé-
rültek száma a rendőri erők körében. 

Jóllehet már megjelentek a sárgamel-
lényes felhívások az újabb tüntetésekre 
szombatra, és a franciák kétharmada 
továbbra is támogatja a szociális mozgal-
mat, a francia sajtókommentárok szerint 

a lázadás veszélye elmúlt, a kormány időt 
és teret nyert a politikai válság megoldásá-
ra, és ahhoz, hogy megnyugváshoz vezető 
gesztusokat tegyen a tüntetőknek. 

A párizsi válságstábnál tett látogatásán 
a miniszterelnök úgy vélte, hogy eljött az 
idő a párbeszédre. Édouard Philippe szé-

les körű vitát kíván megindítani december 
15-től március 1-ig az adópolitikáról és az 
állami kiadásokról, amelyhez a szakszer-
vezeteket, a helyi választott képviselőket 
és a sárgamellényesek képviselőit várja a 
tárgyalóasztalhoz. „A párbeszéd megkez-
dődött, helyre kell állítani a nemzeti egy-
séget” – jelentette ki a kormányfő. Hozzá-
tette, hogy a köztársasági elnök meg fog 
szólalni, és intézkedéseket fog javasolni a 
párbeszéd erősítésére. 

Marine Le Pen, a radikális jobbolda-
li Nemzeti Tömörülés elnöke határozott 
megoldást kért az államfőtől a szociális 
problémákra, és Jean-Luc Mélenchonhoz, 
a radikális baloldali Lázadó Franciaor-
szág vezetőjéhez hasonlóan ismételten a 
nemzetgyűlés feloszlatását és előrehozott 
választásokat javasolt. 

A kormányzó Köztársaság Lendületben 
megbízásából december 5-én és 6-án, az 
Ipsos közvélemény-kutatóintézet által 
készített felmérés szerint ha a sárgamel-
lényesek listát állítanának az európai 
parlamenti választásokra, és azokat most 
tartanák meg, akkor 12 százalékos támo-
gatottságot érnének el. A sárgamellénye-
sek többsége a vidéki alsó középosztály 
bérből és fi zetésből élő rétegéhez tartozik, 
és igazságtalannak tartja a kormány szo-
ciális és adópolitikáját, amely ellen három 
hete kezdődtek országszerte tüntetések a 
közutakon épített úttorlaszok mentén.

A francia kormány – eleget téve a sár-
gamellényes mozgalom legfőbb követelé-
sének – a múlt héten bejelentette, hogy 
eltörli az üzemanyagadó jövőre tervezett 
emelését, és életszínvonal-megőrző intéz-
kedésekkel helyettesíti azt, de a tüntetők 
ezt már kevésnek tartják, és egyre több 
szociális jellegű követelést támasztanak, 
valamint Emmanuel Macron távozását is 
követelik. A mozgalomnak ugyanakkor 
nincs vezetője, se szervezett formája, tag-
jai kizárólag magukat képviselik, „a jobb 
megélhetésért és életszínvonalért” harcol-
nak, a politikai pártok és szakszervezetek 
segítségét és képviseletét elutasítják. 

Nem engednek? A tüntetők egy része már Emmanuel Macron elnök távozását követeli

„Veterán” CDU-tag a jobbközép párt új elnöke

Annegret Kramp-Karrenbauer az ország egyik legki-
sebb tartományából, a Franciaországgal és Luxemburg-
gal határos, egymillió lakosú Saar-vidékről származik, 
56 éves, katolikus, három gyermeke van, politika- és 
jogtudományi diplomával rendelkezik, a férje mérnök. 
A CDU-ba 1981-ben lépett be, a kilencvenes évek 
vége óta hivatásos politikus. A tartományi kormányba 
2000-ben került be, Németország első női tartomá-
nyi belügyminisztereként. Volt oktatási és kulturális, 
valamint munka-, családügyi és szociális miniszter, 
2011-től pedig a tartomány miniszterelnökeként dolgo-
zott. Legnagyobb sikere a tavaly márciusi tartományi 
törvényhozási (Landtag-) választás volt, amelyen a CDU 
a szavazatok 40,7 százalékát szerezte meg. A vártnál nagyobb arányú győzelemmel a CDU 
Annegret Kramp-Karrenbauer vezetésével lefékezte a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) 
szövetségi szintű előretörését, ami elemzők szerint jelentős fejlemény volt a szeptemberi 
szövetségi parlamenti (Bundestag-) választásra készülő pártok versenyében.
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