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„Teszteli” a rendezetlen Brexitet
tiltó jogszabályt a kormány
Dominic Raab brit külügyminiszter 
szerint a kormány tartja magát ahhoz 
a törvényhez, amely megtiltja, hogy 
az Egyesült Királyság október végén 
megállapodás nélkül lépjen ki az Eu-
rópai Unióból, de „a tűréshatárig fogja 
tesztelni” a jogszabályt. Tegnapi brit 
sajtóértesülések szerint Boris Johnson 
miniszterelnöknek továbbra is eltökélt 
szándéka, hogy kiléptesse az Egye-
sült Királyságot az Európai Unióból a 
Brexit október 31-i határnapján, akár 
lesz addig megállapodás a kilépés 
feltételrendszeréről, akár nem. Raab 
a Sky News brit hírtelevízió tegnapi 
interjúműsorában kijelentette: a leg-
nagyobb ellenzéki erő, a Munkáspárt 
kezdeményezésére elfogadott törvény 
„annyira rossz”, hogy egészen a tűrés-
határig tesztelni kell, kiderítendő, hogy 
a jogszabály pontosan mire is kötelezi a 
kormányt. 

A hongkongi tüntetők
az amerikai konzulátushoz vonultak
Tízezrek vonultak Hongkongban az 
Egyesült Államok konzulátusához, hogy 
felszólítsák az amerikai kongresszust 
annak a javaslatnak az elfogadására, 
amely támogatást biztosíthatna a város 
demokratikus fejlődésében, valamint 
az emberi jogok védelmében – írta in-
ternetes oldalán a South China Morning 
Post (SCMP) hongkongi lap tegnap. 
A hongkongi emberi jogokról és demok-
ráciáról szóló javaslat elfogadása esetén 
Washingtonnak lehetősége lenne ví-
zumtilalmat és számláik befagyasztását 
alkalmazni olyan hongkongiakkal szem-
ben, akiket az emberi jogok megsértése 
miatt bűnösnek találtak. Az amerikai 
kormány továbbá köteles lenne minden 
évben felülvizsgálni Hongkong politikai 
autonómiájának helyzetét, és megál-
lapítani, hogy az 1992-ben az Egyesült 
Államok és Hongkong között létrejött 
egyezménynek megfelelően a város 
megőrizheti-e különleges kereskedelmi 
státusát. 

„Etnikai megosztottságnak” véli Dan 
Barna, az USR elnöke azt a jelenséget, 
hogy a magyarok többsége magyar 
pártokra szavaz, ezért azt szorgal-
mazza, hogy lépjünk túl rajta, mivel 
„Románia európai, nyitott állam”.

 » BALOGH LEVENTE

R omániának túl kell lépnie az etnikai 
megosztottságon, azon, hogy min-
den nemzetiség a sajátjaira szavaz 

– jelentette ki szombaton Dan Barna, a 
Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) 
elnöke, aki úgy vélte, hogy egy civilizált, 
modern és kiművelt Romániában az etni-
kai kérdésnek már meghaladottnak kelle-
ne lennie. A pártja élére a múlt héten újra-
választott politikus erről Marosvásárhelyen 
nyilatkozott, ahol aláírásgyűjtő körúton 
van az elnökválasztás alkalmából, hiszen 
a novemberi megmérettetésen ő az USR-
PLUS választási szövetség államfőjelöltje. 
A politikus kijelentette, hogy az USR jó 
példát mutat az etnikai kérdésben, hiszen 

a pártban vannak románok és magyarok 
is, akiknek természetes és normális együtt-
működésben sikerül közösen dolgozniuk. 
Barna szerint túl kell lépni az etnikai meg-
osztottságon, mert Románia valójában 
európai, nyitott állam, ahol az állampol-
gárság többet jelent, mint egy adott nem-
zetiséghez való tartozás. Barna szerint az 
USR-ben etnikai kérdés nem létezik, hiszen 
a párt korábbi elnöke és jelenlegi alelnöke 
is magyar nemzetiségű. Barna szerint a fi -
atal nemzedékek már példát mutatnak az 
etnikai megosztottság meghaladásában, és 
arra biztatta a marosvásárhelyi románokat 
és magyarokat, hogy lépjenek be az USR-
be és a PLUS-ba, mert „meg kell menteni 
és meg kell javítani” az országot. „Egy ci-
vilizált, modern és kiművelt Romániában 
az etnikai kérdésen túl kell lépni, és úgy 
vélem, hogy ez a kérdés már nem kellene 
időszerű legyen” – mondta az USR elnöke.

Hegedüs Csilla, az RMDSZ ügyvezető al-
elnöke és szóvivője a román politikus nyi-
latkozatára reagálva szombaton elmondta: 
az RMDSZ álláspontja szerint nem túl kell 
lépni az etnikai problémán, hanem meg 

kell oldani azt. Hegedüs Csilla szerint Dan 
Barna úgy viselkedik, mint egy rossz kis-
gyerek, aki behunyja a szemét és úgy tesz, 
mintha ez a probléma nem létezne. „Én azt 

szeretném megkérdezni, hogy az elmúlt 
esztendőben ő mit tett annak érdekében, 
hogy ezt a problémát megoldjuk, és ne túl-
lépjünk rajta” – fogalmazott Hegedüs.

AZ RMDSZ ELLENTMOND AZ USR ELNÖKÉNEK: AZ ETNIKAI PROBLÉMA MEGOLDÁSA MÉG VÁRAT MAGÁRA

Dan Barna magyar voksokat szeretne

Ajánlja magát. Dan Barnának nem tetszik, hogy a magyarok magyar pártokra szavaznak

 » B. L.

Kétrendbeli gyilkossággal és négyrend-
beli nemi erőszakkal gyanúsítják a ca-

racali rémként ismertté vált Gheorghe Din-
cát, aki az alapos gyanú szerint elrabolt, 
megerőszakolt és meggyilkolt két tizenéves 
lányt, a 18 éves Luiza Melencut és a 15 éves 
Alexandra Măceșanut – jelentette be a Szer-
vezettbűnözés- és Terrorellenes Ügyosztály 
(DIICOT) főügyésze.

Felix Bănilă pénteki sajtótájékoztatóján, 
amelyen a július óta zajló nyomozás ered-
ményeit ismertette, elmondta: további fel-
jelentések érkeztek Dincă ellen, amelyek-
ben nemi erőszak elkövetésével vádolják. 
Hozzátette, Dincă házának udvarán, egy 
gödörben további csontmaradványokra 
bukkantak. 

Mint ismeretes, Dincă beismerte a két 
lány elrablását és azt, hogy megölte őket. 
Az esetekre Alexandra július 26-i eltűnése 
nyomán derült fény, miután feltöltőkár-
tyás telefonjáról sikerült felhívnia a 112-es 
segélyhívó számot, ahol bejelentette, hogy 
elrabolták és megerőszakolták. A diszpé-
cser azonban először nem hitt neki, arro-
gánsan beszélt vele, majd képtelen volt 
beazonosítani a színhelyet – akárcsak a 
később kapcsolt rendőrség. Mire megta-
lálták Dincă házát, már végzett a lánnyal, 
akinek a testét elégette. Az udvarán, egy 
vashordóban talált, égett csontmaradvá-
nyok DNS-vizsgálata alapján egyértelmű-
en kiderült, hogy Alexandra maradványa-
iról van szó.

Luiza Melencu kapcsán Dincă először azt 
mondta, testét a Dunába dobta, majd azt, 

hogy szintén elégette, maradványait pedig 
egy közeli erdőben rejtette el. A hatóságok 
meg is találták őket, de annyira megégtek, 
hogy nem tudták egyértelműen meghatá-
rozni, valóban Luiza csontjairól van-e szó.

A főügyész azt is közölte, hogy az egyik 
áldozat, Luiza Melencu szüleinek feljelen-
tése alapján emberölésben való bűnrészes-
ség gyanúja miatt a gyanúsított felesége, 
Elena Dincă ellen is nyomoznak. Egyúttal 
kéréssel fordultak az olasz és az egyesült 
államokbeli hatóságokhoz, hogy adatokat 
kérjenek a gyanúsítottról, illetve család-
tagjairól, illetve a gyanúsított esetleges 
olaszországi törvénytelenségek elkövetése 
révén szervezet vagyontárgyairól, illetve in-
gatlanairól. Azt is elmondta, hogy zárolták 
Dincă vagyonát – bankszámláját, három 
ingatlant és négy gépkocsit.

 » B. L.

K imondottan „elit” társaságba került Li-
viu Dragnea, a Szociáldemokrata Párt 

(PSD) hivatali visszaélésre való felbujtás 
miatt májusban jogerősen három és fél év 
szabadságvesztésre ítélt volt elnöke azál-
tal, hogy az Egyesült Államok két fi ával 
együtt meghatározatlan időre kitiltotta a 
területéről. Dragnea ezzel számos jelenlegi 
vagy korábbi magas rangú állami vezető-
vel került egy listára. Van köztük ügyész, 
parlamenti képviselő, volt államfő és egy-
kori legfelsőbb bírósági tag is.

Az amerikai kongresszus által még jú-
niusban kiadott lista szerint összesen 11 
ország mai vagy korábbi magas rangú 
illetékesei vannak az érintettek között. 
Washington két okból tilthatja ki az érin-
tetteket: az emberi jogok megsértése vagy 
korrupció miatt. A 11 országból 7 esetben 
korrupció, a másik négyben emberi jogi 
problémák eredményezték a kitiltást.

A listán Albániából ketten szerepelnek: 
Tom Doshi parlamenti képviselő és Adriatik 
Llalla ügyész, mindketten korrupció miatt. 

Hasonló okokból nem léphet be az Egyesült 
Államokba Nikola Spirics parlamenti kép-
viselő, mint ahogy a Kongói Demokratikus 
Köztársaság öt meg nem nevezett, a válasz-
tási hatóság, illetve az igazságszolgáltatás 
berkeiben tevékenykedő illetékese.

Korrupció miatt tiltották ki Felix Ramon 
Bautista Rosario dominikai szenátort is, 
valamint Aida Stalling Davilát, a guatema-
lai legfelsőbb bíróság volt bíráját és Rober-
to Jose Rivas Reyest, a nicaraguai legfel-
sőbb választási hatóság elnökét is.

Egy volt államfőnek – Yahya Jammeh 
korábbi gambiai elnöknek – viszont az 
emberi jogok megsértése miatt tilos ameri-
kai földre lépnie, ugyanúgy, mint Muszlim 
Kucsijev csecsenföldi elnöknek, 16, meg 
nem nevezett és meg nem jelölt tisztséget 
viselő szaúd-arábiai személynek, valamint 
a szerb Goran Radoszavljevicsnek, akinek 
tisztségét nem pontosítják – valószínű 
azonban, hogy az egykori koszovói kü-
lönleges szerb rendőralakulatok parancs-
nokáról van szó. Az egykori tábornokot 
etnikai tisztogatásokban való részvétellel 
gyanúsítják.

A Liviu Dragnea és fi ai kitiltásáról szóló 
határozatot még csütörtökön Mike Pompeo 
amerikai külügyminiszter jelentette be. 

A szankció értelmében Dragnea megha-
tározatlan ideig nem léphet be az Egyesült 
Államok területére. A tiltás érvényes a po-
litikus két gyermekére is. „A bejelentett in-
tézkedés erőteljes üzenet arra vonatkozó-
an, hogy az Egyesült Államok elkötelezett 
a korrupció elleni harcban és a jogállami-
ság fenntartásában Romániában” – fogal-
mazott közleményében az amerikai diplo-
mácia irányítója. 

A PSD volt  vezetőjét korrupciós ügy mi-
att még tavaly három és fél évi börtönbün-
tetésre ítélték, s bár az 56 éves politikus 
– aki mindvégig tagadta a vádakat – fel-
lebbviteli bírósághoz fordult, idén május-
ban jóváhagyták a büntetését. 

Liviu Dragnea a román parlament al-
sóházának elnöke volt, 2009-ben az első 
Boc-kormányban két hónapig belügy-
miniszter, 2012 és 2016 között pedig a 
második Ponta-kormány közigazgatási és 
regionális fejlesztésekért felelős tárcave-
zetője volt.

Újabb nemierőszak-vádak a caracali rém ellen

„Elit társaságba” került a kitiltott Liviu Dragnea
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