
Külföld-Belföld2018. december 17.
hétfő6

H I R D E T É S
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Dicséri a pápa az ENSZ 
migrációs csomagját
Az ENSZ globális migrációs csomagja 
olyan eszköz, amely révén felelősséggel, 
szolidaritással és könyörülettel lehet se-
gíteni azokat, aki elhagyják hazájukat – 
jelentette ki tegnap Ferenc pápa a római 
Szent Péter téren Advent harmadik vasár-
napján mondott beszédében. A katolikus 
egyházfő hangsúlyozta, hogy a Marrá-
kesben elfogadott nemzetközi paktum a 
„biztonságos, rendezett és szabályozott” 
migrációért jött létre, és viszonyítási 
pont kíván lenni az egész nemzetközi 
közösség számára. Az egyházfő a pápai 
lakosztálynak a Szent Péter térre néző 
ablakából délben mondott beszédében 
az öröm vasárnapjának nevezte Advent 
harmadik vasárnapját, amely Jézus szü-
letésének ünnepére készül.

Likvidálta a francia rendőrség 
a strasbourgi merénylőt
Agyonlőtték csütörtök este Strasbourg 
Neudorf negyedében a strasbourgi 
karácsonyi vásár közelében két nappal 
korábban lövöldöző Chérif Chekattot. 
A 29 éves férfi  a Lazeret utca 74. szám 
alatti házban lőtték agyon, ahová a 
rendőrség nagy erőkkel vonult fel – kö-
zölték nevük elhallgatását kérő rendőri 
vezetők. Közben négyre emelkedett az 
áldozatok száma, miután a 13 sérült kö-
zül egy agyhalál állapotában lévő olasz 
újságíró a hétvégén elhunyt. A francia 
rendőrség eddig hét személyt vett őrizet-
be a merénylettel kapcsolatban, amelyet 
az Iszlám Állam dzsihadista szervezet 
vállalt magára. A hatóságok szerint 
Chekatt a börtönben radikalizálódott, 
de a lakásában tartott házkutatás során 
semmilyen arra utaló nyomot nem ta-
láltak, hogy dzsihadista szervezetekkel 
kapcsolatban állt.

ERŐSZAK ALKALMAZÁSÁVAL VÁDOLJA A MAGYAR KORMÁNY A BUDAPESTI TÜNTETŐKET

Gulyás szerint puccskísérlet történt

A budapesti tüntetők megdobálták az Országházat és a kivezényelt rendőröket

Erőszakra való felbujtással vádol-
ják az Orbán-kormány illetékesei 
az ellenzéki pártokat a múlt héten 
kirobbant tüntetésekkel kapcsolat-
ban. A rendőrség eddig 22 demonst-
rálót vett őrizetbe.
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G ulyás Gergely szerint a magyaror-
szági ellenzék magatartásával és 
üzeneteivel erőszakos fellépésre 

hív fel a rendőrök ellen, akik „törvénye-
sen és arányosan” intézkedtek a szerda 
óta tartó tüntetéseken. A Miniszterel-
nökséget vezető miniszter a Kossuth 
Rádió Vasárnapi újság című műsorában 
úgy vélekedett, nem valós társadalmi 

elégedetlenségről, hanem egy szűk ki-
sebbség agresszív fellépéséről van szó. 
A politikus az Országgyűlés múlt szer-
dai ülésére utalva – amikor az ellenzéki 
képviselők sípolva, bekiabálásokkal, az 
elnöki pulpitus elfoglalásával igyekez-
tek megakadályozni a többek között a 
túlóráról rendelkező munkatörvény-
könyv módosítását – elmondta, a las-
san három évtizedes magyar jogállami, 
demokratikus időszakban nem fordult 
elő, hogy politikai erők „erőszakkal kí-
vánják megakadályozni az Országgyű-
lés törvényes működését”. Gulyás egyet-
értett Kövér László házelnökkel abban, 
hogy ez „puccskísérlet” volt. „A mostani 
tüntetők egy szűk csoportja kifejezet-
ten erőszakot alkalmazva lépett fel ren-
dőrökkel szemben, és ezt megbocsát-

hatatlannak tartja a kormány” – idézte 
az MTI a minisztert. A Budapesti Ren-
dőr-főkapitányság (BRFK) tájékoztatása 
szerint az elmúlt napokban összesen 22 
demonstrálót vettek őrizetbe, közöttük 
kábítószerrel kapcsolatos bűncselek-
mény, jármű önkényes elvétele, ittas 
járművezetés, garázdaság, csoportos ga-
rázdaság, lopás és rongálás miatt elítélt 
ember is található. A kormányellenes 
megmozdulások során 15 rendőr meg-
sérült. Bár szombaton nem rendeztek 
tüntetést a túlóratörvény ellen, tegnap 
estére újabb megmozdulást hirdettek.
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Dulakodás Párizsban

Dulakodás alakult ki ismét Párizsban a 
sárga mellényesek és a francia rendőrség 
között szombaton, amikor a tüntetők 
már ötödik hete demonstráltak, követel-
ve Emmanuel Macron elnök távozását. 
A megmozdulásra csaknem nyolcezer 
rendőrt és 14 páncélozott járművet ve-
zényeltek ki, miután az elmúlt hetekben 
a hasonló eseményeken erőszakos 
cselekmények is előfordultak. A szomba-
ti tüntetés, amelyen több ezer ember vett 
részt, nyugodtabb hangulatban zajlott az 
előzőeknél, bár a készenléti rendőrség 
kisebb mennyiségű könnygázt is beve-
tett. Több ezren vonultak utcára tegnap 
Brüsszelben, tiltakozásképpen az ENSZ 
migrációs csomagja ellen, a tüntetők egy 
kisebb csoportja rátámadt a kivezényelt 
rendőrökre, akik végül könnygázzal és 
vízágyúval oszlatták fel a tömeget.




