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Véget ért a hadiállapot Ukrajnában
Feloldották a hadiállapotot Ukrajnában – 
jelentette be Petro Porosenko ukrán elnök 
tegnap a Nemzetbiztonsági és Védelmi 
Tanács (RNBO) ülésén. Porosenko közöl-
te, hogy a hadiállapot beszüntetése az ő 
elvi döntése, amely az ország biztonsági 
helyzetének értékelésén alapul. Koráb-
ban már többször kijelentette, hogy nem 
fogják meghosszabbítani a hadiállapotot 
annak lejárta után, kivéve, ha Oroszor-
szág nagyszabású támadást indítana 
Ukrajna ellen.  A hadiállapotot – ami az 
ukrán jogrendben a rendkívüli állapot 
egy formája – azután vezette be az elnök 
kezdeményezésére az ukrán parlament 
az ország tíz megyéjében 30 napra, azaz 
december 26-ig, hogy november 25-én a 
Kercsi-szoros közelében az orosz parti 
őrség tüzet nyitott három ukrán hadiha-
jóra, amelyeket elfoglalt, a legénységüket 
pedig letartóztatta és tiltott határátlépés 
címén eljárást indított ellenük.

Migráció: „semlegesség” miatt
tartózkodott Románia
Bukarest az uniós soros elnökség által 
megkövetelt semlegesség jegyében 
tartózkodott az ENSZ globális migrációs 
csomagjáról rendezett szavazáson – 
közölte kedden a G4Media hírportál. Az 
ellenzéki lap a bukaresti külügyminisz-
tériumtól kért magyarázatot arra, hogy 
Románia miért változtatta meg a paktu-
mot korábban támogató álláspontját. Az 
elnöki hivatal ugyanis november végén 
még azt közölte: Klaus Johannis államfő 
jóváhagyta a kormány javaslatát, hogy 
Románia csatlakozzék az ENSZ globális 
migrációs csomagjához, amelyet decem-
ber 10–11-én Marokkóban fogadtak el. 
A külügyminisztérium szerint Románia 
azért döntött úgy, hogy tartózkodik a 
migrációs paktumról rendezett szavazá-
son, mert kiegyensúlyozott megközelítés-
re törekszik a kérdésben, ugyanis leendő 
uniós elnökként semleges álláspontra 
kell helyezkednie egy olyan kérdésben, 
amelyben Európában nincs konszenzus.

Ferenc pápa: a különbségek
gazdagságot jelentenek
Az emberek közötti testvéri szeretetre 
helyezte a hangsúlyt Ferenc pápa kedden 
a világhoz intézett karácsonyi üzeneté-
ben, hangsúlyozva, hogy az emberek 
közötti különbségek nem veszélyt, 
hanem gazdagságot jelentenek. Ennek 
szellemében fejezte ki óhaját, hogy 
létrejöjjön a béke a palesztinok és az 
izraeliek, illetve a Szíriában és Jemenben 
egymással szembenállók között. Mielőtt 
a katolikus egyházfő Urbi et Orbi áldást 
adott Róma városára és a világra, a Szent 
Péter téren összegyűlt tömeghez intézett 
üzenetében hangsúlyozta: a Jézus által 
nekünk ajándékozott testvériség nélkül 
hiábavaló lenne minden erőfeszítésünk 
egy jobb világ kialakítására, még a leg-
jobb szándékok, tervek is „lélek nélküli 
struktúrákká” válnának. A pápa szerint 
minden ember testvér, bármilyen legyen 
a nemzeti, kulturális, vallási hovatartozá-
sa, még akkor is, ha különböző eszméket 
vallanak, de képesek tisztelni egymást, 
és hallgatni egymásra.

Líbiában támadott az Iszlám Állam
Az Iszlám Állam vállalta magára a 
felelősséget tegnap egy keddi líbiai 
merényletért, amelynek során öngyilkos 
merénylők támadtak a líbiai külügymi-
nisztériumra Tripoliban, tüzet nyitottak, 
majd az épületbe behatolva felrobban-
tották magukat. A minisztérium egyik 
alkalmazottja szerint két ember meghalt 
és húsz másik megsebesült.
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Ú jabb szakaszba jutott a 29 évvel ezelőtti 
forradalom során elkövetett törvényte-

lenségek kivizsgálásának ügye: emberiesség 
elleni bűncselekmények miatt vádlottá mi-
nősítette Ion Iliescu volt államfőt és három 
további társát, s bűnvádi eljárást indított 
ellenük a legfőbb ügyészség az 1989-es for-
radalom idején elkövetett gyilkosságok és 
egyéb visszaélések ügyében.

A katonai ügyészek jelképes időpontot 
választottak a vádemelés bejelentésére: de-
cember 21-én közölték. Az ügyészség közölte: 
Iliescu – aki az állam vezetési feladatait el-
látó Nemzeti Megmentési Front Tanácsának 
(CFSN) elnöke volt – mellett vádat emeltek 
Gelu Voican Voiculescu, a tanács tagja, volt 
miniszterelnök-helyettes, Iosif Rus, a légierő 
egykori parancsnoka és Emil (Cico) Dumit-

rescu, a tanács volt tagja ellen is. A katonai 
ügyészek rámutattak: a nyomozás során azt 
vizsgálták, hogyan gyakorolta a végrehajtói 
hatalmat, és milyen politikai és katonai dön-
téseket hozott a CFSN. Mint kiderült, 1989. 
december 22-étől kezdve Románia teljes 
katonai ereje, vagyis a védelmi és a belügyi 
tárca egységei, valamint a Hazafi as Gárdák a 
csoport irányítása alá kerültek. A CFSN ettől 
kezdve olyan politikai és katonai döntéseket 
hozott, amelyek célja az volt, hogy az előze-
tesen megalakult csoport vegye át a politikai 
hatalmat, és ezt igyekeztek politikailag le-
gitimálni. Ennek részeként december 22-én 
estétől átfogó diverziós és dezinformációs 
kampányt indítottak, amelyet a CFSN-nek 
alárendelt Legfelsőbb Katonai Tanács egyes 
tagjai koordináltak. A katonai tanácsnak 
többek között Victor Atanasie Stănculescu 
altábornagy és Nicolae Militaru tábornok is 

tagja volt. Az ügyészég szerint a katonai ta-
nács tagjai mellett a négy vádlott is közvet-
lenül részt vett a diverziós és dezinformációs 
akcióban. Az ügyészek leszögezik: az általuk 
a terrorveszély hangoztatásával kialakított 
általános pszichózisban számos esetben 
nyitottak egymásra tüzet a fegyveres ala-
kulatok, kaotikus lövöldözések törtek ki, és 
egymásnak ellentmondó katonai parancsok 
születtek. Ennek nyomán 1989. december 
22-e és 30-a között összesen 12 600 000 töl-
tényt lőttek ki. Az ügyészek szerint a szándé-
kosan gerjesztett terrorpszichózis nyomán 
862 ember halt meg, 2150-en megsebesül-
tek, valamint százakat vetettek fogságba, és 
bántalmaztak súlyosan. Az ügyészek szerint 
bizonyítható, hogy Iliescu és Voiculescu 
közvetlen módon részt vettek a dezinformá-
cióban televíziós megszólalásaik és sajtóköz-
lemények révén, ők álltak a Ceaușescu-há-
zaspár kivégzéséhez vezető diverzió mögött, 
egyúttal elfogadták és felelősséget vállaltak 
a védelmi minisztérium egyes vezetői által 
elkövetett diverziókért, anélkül, hogy meg-
próbálták volna megállítani őket. Iosif Rus a 
légierő parancsnokaként a december 23-ára 
virradó éjszaka jogosulatlanul bírálta felül 
a bukaresti Otopeni repülőtér védelmi ter-
veit, 48 ember (40 katona és 8 civil) halálát, 
illetve 15 személy súlyos sérülését okozva. 
Egyúttal katonai helikopterek nemzeti színű 
felségjeleinek lecserélésére is utasítást adott, 
amely nyomán azok baráti tűzbe kerültek és 
többen megsérültek. Emil Dumitrescut az-
zal vádolják, hogy televíziós megszólalásai, 
illetve a Román Televízió székházának 11. 
emeletén berendezett katonai parancsnoki 
központban kifejtett koordinációs tevékeny-
sége révén közvetlenül részt vett a diverzió-
keltésben. Az ügyészség rámutat: tevékeny-
ségükkel a lakosság jelentős részét veszélybe 
sodorták az ország egész területén.

Forradalomügy: bűnvádi eljárás Ion Iliescu ellen

Szabadságot kapott karácsonyi 
„ajándékként” Elena Udrea és Alina 
Bica, akiket a legfelsőbb bíróság 
bírói tanácsainak kinevezése körüli 
rendellenességeknek köszönhetően 
helyeztek szabadlábra.
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S zabadon engedték Costa Ricán Ele-
na Udrea volt turisztikai minisztert 
és Alina Bicát, a szervezett bűnözés 

és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) 
egykori vezetőjét, miután az illetékes Cos-
ta Rica-i bíróság helyi idő szerint hétfőn 
a román igazságügyi tárca megkeresése 
nyomán erre vonatkozó döntést hozott. 

Udrea szabadlábra helyezését kö-
vetően fényképet töltött föl közösségi 
oldalára, amelyen élettársával és idén 
született kislányával látható, egyúttal 
köszönetet mondott azoknak, akik le-
hetővé tették, hogy még az ünnepek 
előtt elhagyhassa a börtönt. Az Antena 
3 hírcsatornának nyilatkozva aztán arról 
beszélt: Romániában a titkosszolgálatok 
és az ügyészségek összefonódása nyo-
mán létrejött „rendszer” 2014 óta követ 
el visszaéléseket az igazságszolgáltatás 
terén, az öttagú bírói tanácsokat is ezen 
rendszer megrendelésére hozták létre. 
Udrea Klaus Johannis államfőt is ezen 
rendszer alkotásának nevezte. 

Elena Udrea és barátnője, Alina Bica 
büntetőpereik utolsó szakaszában me-
nekültek a közép-amerikai országba. 
Udreát idén júniusban hat év börtönbün-
tetésre ítélték megvesztegetés elfogadása 
és hivatali visszaélés miatt, Bicára június 
végén négy év börtönbüntetést szabtak ki 
bűnpártolás miatt. Bár mindketten poli-
tikai menedékjogért folyamodtak, októ-
ber elején őrizetbe vették őket a Bűnügyi 
Rendőrség Nemzetközi Szervezete (Inter-
pol) körözése alapján. Egy novemberben 

hozott alkotmánybírósági döntés azon-
ban megkérdőjelezte a kiadatási kérelem 
jogalapját. A kormány panaszának helyt 
adva az alkotmánybíróság akkor megál-
lapította, hogy a legfelsőbb bíróság már 
2014 óta minden évben szabálytalanul 
hozta létre öttagú bírói tanácsait, amikor 
egy belső határozat alapján a hivatalból 
kinevezett elnökök mellé további négy 
bírót sorsolt ki véletlenszerűen, holott a 
tanács valamennyi tagját sorshúzással 
kellett volna kijelölni.

A BÍRÓI TANÁCSOK ÖSSZEÁLLÍTÁSA KÖRÜLI GONDOK KEDVEZTEK A VOLT TISZTSÉGVISELŐKNEK

Szabadlábon ünnepelt Udrea és Bica

Családi idill. Udrea a börtönből szabadulva élettársával és kislányával

Kudarcról és győzelemről írt a forradalom kapcsán a volt államfő

Ion Iliescu hivatalosan nem reagált a vádakra, ugyanakkor szombaton blogjában írt a 
forradalom évfordulója alkalmából: „Egy forradalom egyszerre kudarc és győzelem.” 
Szerinte a forradalom, a román nép méltóságának megnyilvánulása, amely a média és 
a politikai manipulációk ellenére meg fogja őrizni jelentőségét, függetlenül attól, mit 
mondanak róla becsmérlői. „Egy forradalom egyszerre kudarc és győzelem. Kudarc a régi 
politikai rendszer számára, amely képtelenné vált az állampolgárokkal való párbeszédre, 
képtelenné vált az ország igazgatására, elszakadt a valóságtól és a nép hangját süket fü-
lekkel fogadta. Egy forradalom a nép akaratának, a változás szükségességének a győzel-
me” – írta a volt államfő. Kifejtette, Románia megérett a változásra 1989-ben, és ez békés 
úton is megtörténhetett volna, ha az akkori hatalom hajlandó lett volna a párbeszédre, és 
a totalitárius rendszer megegyezésen alapuló megszüntetésére. „Pontról pontra sikerült 
teljesítenünk a forradalom programját, amely 1989. december 22-e estéjén hangzott el” 
– írta Iliescu. Gelu Voican-Voiculescu volt miniszterelnök-helyettes az ügyészségi eljárás 
kapcsán közölte: semmit sem ró fel magának a 29 évvel ezelőtti események kapcsán, 
az eljárást pedig politikai bosszúnak minősítette. Szerinte a gyilkosságokra az előző 
rendszer kiszolgálói adtak parancsot, az ellene és társai ellen zajló eljárásra pedig Klaus 
Johannis államfő adott utasítást.




