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IDŐ ELŐTTI SZABADULÁSUK ÉRDEKÉBEN A ROSSZ KÖRÜLMÉNYEKET VÁLASZTJÁK AZ ELÍTÉLTEK

Üzletelnek emberi jogaikkal a rabok
Jelenséggé vált Romániában, hogy a 
büntetésüket töltő elítéltek túlzsúfolt 
börtönökbe helyeztetik át magukat 
annak érdekében, hogy a hatályos 
törvény nyújtotta lehetőséggel élve 
hamarabb szabaduljanak.

 » KRÓNIKA

V alósággal menekülnek a korszerű-
sített ítélet-végrehajtási intézmé-
nyektől a romániai elítéltek, akik 

büntetésük lerövidítésének reményében 
az egészségtelen és zsúfolt börtönöket 
részesítik előnyben – írta az Adevărul 
hírportál. A „börtönturizmusnak” ne-
vezett jelenséget az elítéltek idő előtti 
szabadulását lehetővé tevő törvény „per-
verz” következményeként mutatja be a 

központi napilap. A 2017-ben hatályba 
lépett jogszabállyal ugyanis Románia az 
Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) 
elmarasztalása nyomán igyekezett kár-
pótlási rendszert kidolgozni az emberi 
jogaik megsértésére panaszkodó elítéltek 
számára, de a jogszabály olyan „jól sike-
rült”, hogy az elítéltek számára üzletté 
vált az emberi jogaikról való lemondás 
büntetésük lerövidítése érdekében.

Az Adevărul riportja szerint jelenséggé 
vált, hogy az ország korszerűsített börtö-
neiben – mint amilyen az aradi, giurgiui, 
bákói vagy a szamosújvári – mindig van-
nak szabad helyek, mert az ott rabosko-
dó elítéltek mindent elkövetnek, hogy a 
túlzsúfolt börtönökbe helyezzék át őket. 
A törvény elvileg nem teszi azt lehető-
vé, hogy a rabok maguk válasszák meg 
a börtönt, de nem telt el sok idő, amíg 

megtalálták a jogi kiskaput az előírások 
megkerülésére. A megoldás az, hogy 
mondvacsinált pereket indítanak azok-
ban az országrészekben, ahol bíróságra 
kell járniuk. Ezzel magyarázható, hogy a 
giurgiui börtön 81 százalékos helykihasz-
náltsággal működik, vagyis 281 elítélt 
számára lenne még helye, miközben már 
1200 rabjuk kérte onnan áthelyezését. 
Hasonló helyzetben van a norvég alapból 
felújított, 87 százalékos kihasználtságú 
aradi börtön, ahonnan 1800 rab mene-
kült el olyan helyekre, mint a normális 
befogadóképességét 27 százalékkal túllé-
pő craiovai börtön – írta az MTI az Adevă-
rul riportjára hivatkozva. A lap szerint a 
törvény hatálybalépése óta eltelt másfél 
évben 14 ezer rab szabadult idő előtt a 
börtönből, közülük 900 visszaeső azóta 
ismét rács mögé került.

A törvény minden elítéltnek hat nap-
pal rövidíti le a büntetését minden olyan 
hónapért, amelyet olyan közös cellában 
töltött, ahol nem jut legalább négy négy-
zetméter egy rabra. Azoknak a raboknak 
is lerövidítik a büntetését, akiket meg-
fosztottak a természetes fénytől, a sza-
bad levegőtől, a minimális higiéniai fel-
tételektől, a WC-használat intimitásától, 
vagy akiket penészes, beázott, levegőtlen 
cellákban, rovarok és rágcsálók társasá-
gában tartottak fogva. A Dacian Cioloș 
vezette szakértői kormány által 2016-ban 
kidolgozott tervezetben még csak a hely-
szűke szerepelt a büntetés lerövidítésé-
nek indokaként, amelyre háromnapos 
jóváírást adtak volna havonként. A terve-
zetet 2017-ben módosította és fogadta el a 
szociálliberális parlamenti többség.
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 » RÖVIDEN

Mindenki meghalt az etiópiai 
légitársaság lezuhant gépén
Röviddel felszállás után lezuhant tegnap 
az etiópiai légitársaság egyik utasszállító 
gépe Addisz-Abeba közelében. A fedél-
zeten tartózkodó 157 ember közül senki 
nem élte túl a katasztrófát – jelentette 
be a légitársaság. A szerencsétlenül 
járt gépen 149 utas és 8 fős személyzet 
tartózkodott, összesen 33 ország állam-
polgárai voltak. Az eddigi bejelentések 
szerint az áldozatok között 32 kenyai, 
17 etióp és 8 kínai állampolgár van. Az 
Ethiopian Airlines Boeing 737-800 MAX 
típusú gépe Kenya fővárosába, Nairobiba 
indult Addisz-Abebából. A 302-es számú 
járat felszállás után hat perccel az etióp 
fővárostól mintegy 60 kilométerre délke-
letre csapódott földnek. A baleset okai 
lapzártánkkor nem voltak ismeretesek. 
Az Ethiopian Airlines Afrika legnagyobb 
légitársaságának tartja magát, egyben 
arra törekszik, hogy a kontinens kapuja 
legyen a légi közlekedésben. Tavaly több 
mint tízmillió utast szállított. A legutolsó 
nagy balesete 2010 januárjában történt, 
akkor egy Bejrútból induló repülőgépe 
zuhant le közvetlenül a felszállás után.

Szĳ jártó: lelepleződött Brüsszel 
eddigi legnagyobb hazugsága
Brüsszel eddigi legnagyobb hazugsága 
lepleződött le Szijjártó Péter szerint az 
Európai Bizottság Jogi Szolgálata által 
készített dokumentumban, amelyet az 
ENSZ decemberben elfogadott mig-
rációs jogi csomagjának következmé-
nyeiről készítettek. A külgazdasági és 
külügyminiszter tegnap Dunakeszin 
tartott sajtótájékoztatóján kifejtette: 
az M1 közszolgálati televíziós csatorna 
birtokába jutott dokumentum azt mu-
tatja, titokban azon dolgoznak, hogy 
kötelezővé tegyék az ENSZ-csomagot 
mindegyik uniós tagállamra nézve, bár 
azt 9 uniós tagállam nem szavazta meg. 
Hozzátette: az ENSZ migrációs csomag-
járól szóló vita során az összes beván-
dorláspárti politikus azt állította, hogy 
a csomag nem lesz kötelező érvényű a 
tagállamokra. Az M1 híradója szerint 
az 53 pontból álló tanulmány leírja, 
hogy az ENSZ decemberben elfogadott 
migrációs csomagja pontosan miért 
és milyen nemzetközi szerződésekre 
hivatkozva lehet kötelező a tagálla-
mokra. A külügyminiszter kijelentet-
te: a magyar kormány felszólítja az 
Európai Bizottságot, fejezze be a titkos 
tervek készítését az ENSZ migrációs 
csomagjának kötelezővé tételére, és 
hozzon nyilvánosságra minden olyan 
dokumentumot, amelyet e terv kereté-
ben készítettek. „A bevándorláspárti 
politikusoknak egy szavát sem lehet 
elhinni” – tette hozzá Szijjártó.

Halálos lövöldözés egy 
mexikói sztriptízbárban
Legalább tizenöt embert lőttek le 
fegyveres támadók a Mexikó központi 
részén fekvő Salamanca városának 
egyik sztriptízbárjában – közölte szom-
baton a Milenio című helyi lap bizton-
sági forrásokra hivatkozva. További öt 
ember megsebesült a város La Playa 
nevű szórakozóhelyén péntek este 
történt lövöldözésben. A nyomozók 
szerint egy csoport maszkos fegyveres 
rontott be a helyiségbe, és nyitott tüzet 
a bent tartózkodókra, majd terepjáró-
kon elhajtottak. A történtek indítékát 
egyelőre homály fedi, ugyanakkor kö-
zép-amerikai államban bűnszervezetek 
rivalizálnak egymással a befolyásért, 
területek ellenőrzéséért és csempészút-
vonalakért.

Orbán Viktor megreformálná az Európai Néppártot
 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Budapesti találkozót kezdeményez Or-
bán Viktor magyar miniszterelnökkel 

Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) 
európai parlamenti (EP) frakcióvezetője és 
EP-választási csúcsjelöltje a Fidesz EPP-tag-
sága körüli vitával kapcsolatban, a bajor 
politikus a Welt am Sonntag című vasárna-
pi német lapot tájékoztatta tervéről. Weber 
elmondta: a következő napokban ismét 
törekedni fog személyes megbeszélésre Or-
bán Viktorral Budapesten, mert meg akarja 
próbálni világossá tenni számára, hogy „je-
lenleg az EPP-ből kifelé vezető úton tartóz-
kodik”. Hozzátette, a vonatkozó állítások-
kal ellentétben „nem egy Kelet és Nyugat 
közötti konfl iktusról van szó, vagy a mig-
rációs politikáról, hanem arról, hogy mi-
lyen értékek határozzák meg az EPP-t és az 
EU-t”. Weber egy, a Bild című német lapban 
korábban ismertetett interjúban kifejtette, a 
Fidesz EPP-tagságának megszüntetését há-
rom feltétel teljesülése esetén lehet elkerül-
ni. Az első az, hogy Orbán Viktor „azonnal 
és végérvényesen leállítja kormánya Brüsz-
szel elleni kampányát”, a második, hogy 
bocsánatot kér az EPP tagpártjaitól. A har-
madik feltétel pedig az, hogy biztosítja „a 
Soros György által támogatott” Közép-eu-
rópai Egyetem (CEU) megmaradását Buda-
pesten, és azt is, hogy az intézmény „ismét 
ki tud adni amerikai diplomákat” a magyar 
fővárosban.

Eközben Orbán Viktor szerint a beván-
dorláspártiak megtámadták a Fideszt az 
EPP-ben, és arra törekednek, hogy az egész 

néppártot átalakítsák egy bevándorláspárti 
nemzetközi szervezetté, a magyarok pedig 
ezt meg akarják akadályozni. A Fidesz elnö-
ki tisztségét is betöltő kormányfő pénteken 
a Kossuth Rádió műsorában kijelentette: a 
keresztény kultúra megvédése és a migrá-
ció ügyében semmilyen kompromisszum 
nem képzelhető el, „minden másról lehet 
beszélgetni”. Az EPP-n belüli törésvonalat 
úgy írta le, hogy vannak olyan pártok, ame-
lyek kevert népességű Európát akarnak, be 
akarják hozni a migránsokat, és vannak 
pártok – köztük a Fidesz –, amelyek meg 
akarják őrizni a keresztény kultúrát, a ha-
tárokat, és nem akarnak migrációt. „Ha úgy 
alakul, hogy nekünk valami új dolgot kell 
indítanunk Európában, és lehet, hogy en-

nek a vitának ez lesz a vége, hogy a helyünk 
végül is nem a néppártban van, hanem 
azon kívül – bár én inkább a néppárt átala-
kítását, megreformálását szeretném elérni, 
például, hogy helye legyen benne a beván-
dorlásellenes erőknek is, mint amilyen mi 
vagyunk –, (...) akkor nyilván az első hely, 
ahol tárgyalni fogunk, az Lengyelország” – 
idézte az MTI a miniszterelnököt.

A több mint 70 jobbközép, konzervatív, 
kereszténydemokrata pártot összefogó EPP-
ben eddig 13 tagpárt kezdeményezte írásban 
a Fidesz kizárását vagy tagságának felfüg-
gesztését. Az indítványokról a pártcsalád 
álláspontjának meghatározására hivatott 
testület, a politikai közgyűlés tárgyal márci-
us 20-ai ülésén.

Börtönturizmus. Jogi kiskaput találtak a rabok a törvényes előírások megkerülésére

Orbán: a keresztény kultúra megvédése és a migráció ügyében nincs kompromisszum
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