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PSD: szavazza meg
saját kormányát a PNL!
A Nemzeti Liberális Pártnak (PNL) a 
koronavírus okozta válsághelyzet miatt 
meg kell szavaznia saját kormányát a 
parlamentben a holnapi voksoláson – 
jelentette ki tegnap Alfred Simonis, az 
ellenzéki Szociáldemokrata Párt (PSD) 
képviselőházi frakcióvezetője. Leszögez-
te: a jelenlegi helyzetben Romániának 
stabil kormányra van szüksége, ezért a 
PNL részéről felelőtlenség lenne, ha az 
előre hozott választások kikényszeríté-
sének szándékával nem szavazná meg 
saját kabinetét. Emlékeztetett: mivel 
az USR, a PMP, az ALDE és a kisebb-
ségi frakció is jelezte, hogy támogatja 
a kormányt, az hivatalba léphet, ha 
a PNL-sek is megszavazzák, így nem 
lenne szükség a PSD voksaira.

Potápi: az elmúlt évtizedben
megerősödtek a magyar közösségek
Az elmúlt tíz évben radikális irányvál-
tozás történt a nemzetpolitikában, így 
megerősödtek a Kárpát-medence és a 
diaszpóra magyar közösségei – mondta 
a magyar nemzetpolitikai államtitkár 
tegnap reggel az M1 aktuális csator-
nán. Potápi Árpád János hangsúlyozta, 
sokat tettek azért 2010-től mostanáig, 
hogy ezeket a közösségeket megerő-
sítsék: megváltozott például a támo-
gatáspolitika, és a külhoni magyarok 
mind jobban érzik, nemcsak hátrányt 
jelent számukra a származásuk, hanem 
előnnyel is jár. Kiemelte, a 2010-es évek 
közepén indult gazdaságfejlesztési pá-
lyázatoknak, programoknak köszönhe-
tően mára nemcsak kulturális, hanem 
gazdasági szempontból is egységes 
Kárpát-medencéről lehet beszélni. 
Elmondta azt is, a „2020 az erős ma-
gyar nemzeti közösségek éve” prog-
ramsorozattal a legfontosabb céljuk, 
hogy olyan erős kapcsolatrendszert 
építsenek ki a különböző települések, 
intézmények, egyházak között, ami 
aztán elszakíthatatlannak bizonyul. 
Potápi Árpád János hétfőn azt közölte, 
hogy az általa vezetett államtitkárság 
az idei tematikus esztendő program-
jaira egymilliárd forintot biztosít. 
A tematikus évről a Magyar Állandó 
Értekezlet döntött tavaly novemberben. 
A programok párhuzamosan zajlanak 
a Trianon évfordulójához kapcsolódó 
nemzeti összetartozás évével, amelyről 
pedig a parlament határozott – jelezte.

Washington „határozottan ellenzi”
a kettős kormányzást Afganisztánban
Washington „határozottan ellenzi” a 
kettős kormányzást Afganisztánban – 
hangsúlyozta Mike Pompeo amerikai 
külügyminiszter abban a közlemény-
ben, amelyet hétfőn este adott ki, 
azt követően, hogy Afganisztánban 
beiktatták hivatalába az afgán elnököt, 
de felesküdött a választáson alulmaradt 
vetélytársa is. Az amerikai diplomácia 
vezetője ugyanakkor üdvözölte Asraf 
Gáni elnök és vetélytársa, a tavaly 
szeptemberben tartott választásokból 
vesztesen kikerült Abdulla Abdulla 
nyilatkozatait, amelyekben támogatták 
az ország politikai erőinek kiegyezését 
célzó békefolyamatot. „Az Egyesült 
Államok a két fél közötti békemegálla-
podáson munkálkodik” – szögezte le az 
amerikai külügyminiszter közleménye. 
Pompeo az ország jövője szempontjából 
elsődleges fontosságúnak nevezte egy 
egységes Afganisztán megteremtését és 
egy olyan afgán kormány létrehozását, 
amely a Gánihoz hű erők mellett máso-
kat is befogad. 
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Továbbra is sakkban tartja az Európai 
Uniót Recep Tayyip Erdogan török ál-

lamfő azután, hogy hétfőn este az Ankara 
által kiprovokált újabb migrációs válságról 
tárgyalt az EU és a NATO vezetőivel Brüsz-
szelben: leszögezte, továbbra is szabad 
utat biztosít a migránsoknak. „Törökország 
továbbra sem gondol arra, hogy lezárja 
nyugati határait az Európai Unióba vágyó 
migránsok előtt” – írta a török sajtó Recep 
Tayyip Erdogan elnök szavaira hivatkozva 
tegnap. Erdogan jelezte azt is, hogy március 
17-én Isztambulban Angela Merkel német 
kancellárral és Emmanuel Macron francia 
elnökkel folytat megbeszélést az ügyben. 
Hozzátette, lehet, hogy Boris Johnson brit 
miniszterelnök is részt vesz a találkozón. 
A török elnök a belga fővárosból hazaté-
rőben a repülőgépen török újságíróknak 
nyilatkozva megismételte azt az Athénnak 

tett vasárnapi javaslatát, hogy Görögország 
is nyissa meg „kapuit” a migránsok előtt, 
mondván, az emberek nem maradnának 
ott, csak keresztülhaladnának rajta Európa 
más országai felé.

Eközben Mevlüt Cavusoglu török külügy-
miniszter tegnap kijelentette: a Törökország 
és az EU közötti 2016-os migrációs megálla-
podást a migránsok jelenlegi szükségletei és 
a mostani szíriai helyzet fényében „frissíteni 
kell”. A tárcavezető rámutatott: a kiegészítő 
rendelkezéseknek fi gyelembe kell venniük 
az északnyugat–szíriai Idlíb tartományban 
uralkodó humanitárius helyzetet, valamint 
a 2016 augusztusát követően végrehajtott 
szíriai török hadműveleteket, amelyek kö-
vetkeztében biztonságos területek jöttek lét-
re az arab ország északi részén.

 A török diplomácia vezetője az előző napi 
brüsszeli munkalátogatás nyomán megala-
kított török-uniós tárgyalócsoportot illetően 
azt mondta: Ankara kész a konstruktív mun-

kára, de őszinteséget vár Brüsszeltől. Török-
országgal szemben az „időhúzás korszaka 
véget ért, a kapcsolatok fenntartása érdeké-
ben cselekedni is kell” – szögezte le.

 Cavusoglu hangsúlyozta, hogy szerinte az 
Európai Uniónak nagyobb szüksége van Tö-
rökországra, mint fordítva, különösen akkor, 
ha a közösség „globális tényező akar lenni”.  
A miniszter arra is felhívta a fi gyelmet, hogy 
Ankara eddig 2,7 milliárd eurót kapott meg 
abból az összesen 6 milliárdos támogatás-
ból, amelyet az EU-nak legkésőbb 2018 végé-
ig át kellett volna utalnia a menekültek ellá-
tására. Cavusoglu az európai bürokráciát és 
a vonatkozó projektek kiírását okolta a lassú 
folyósításért.

Erdogan hétfőn arról beszélt: mivel Török-
ország az egyetlen NATO-tagország, amely 
farkasszemet néz az Iszlám Állam nevű 
terrorszervezettel, és 3,7 millió szíriai mene-
kültnek nyújt biztos menedéket a konfl iktus 
kezdete óta, Ankara az elszenvedett veszte-
ségek okán konkrét támogatást vár a katonai 
szervezettől és minden szövetségestől.

A török elnök Jens Stoltenberg NATO-fő-
titkárral közösen tartott sajtóértekezletén 
hangsúlyozta, a korábbinál nagyobb erőfe-
szítésekre van szükség a szíriai helyzet meg-
oldása érdekében.

 Charles Michel, az Európai Tanács elnö-
ke arról tájékoztatott, hogy a török elnökkel 
folytatott tárgyalás középpontjában a mig-
rációs megállapodás és az abban foglaltak 
teljesítése állt. Ezzel összefüggésben a meg-
beszélésen az Európai Unió a migrációs 
nyomás, valamint a menekültek ellátása 
okozta nehézségek kezelésére biztosított 6 
milliárd eurós fi nanszírozás teljesítésének 
szükségességét hangsúlyozta. Hozzátette a 
következő napokban közös uniós és török 
delegáció vizsgálja majd a teljesítés elma-
radt részleteit, valamint az együttműködés 
folytatásának módozatait.

Továbbra is sakkban tartja az EU-t Erdogan
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MAGYARORSZÁG BLOKKOLJA A NATO–UKRAJNA-TANÁCSÜLÉSEKET A KISEBBSÉGI JOGOK RENDEZÉSÉIG

Kiállás a kárpátaljaiak mellett
Nem enged Budapest abból, hogy 
Ukrajna megnyugtatóan rendezze 
a Kárpátalján élő magyar közösség 
helyzetét: Szijjártó Péter külgazda-
sági és külügyminiszter bejelentette, 
Magyarország az elvett jogok visz-
szaadásáig blokkolja a NATO–Ukraj-
na-tanácsüléseket.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

T ovábbra sem adja fel a magyar 
kormány azon álláspontját, hogy 
az ország NATO-hoz való közele-

désének akadályozása révén próbálja 
megakadályozni a kárátaljai magyar 
közösség jogfosztását. Szijjártó Péter 
külgazdasági és külügyminiszter az Or-
szággyűlés tegnapi ülésén megerősítet-
te: a NATO-Ukrajna tanácsülések blok-
kolása mindaddig fennmarad, amíg 
nem tudnak megállapodni az elvett ki-
sebbségi jogok visszaadásáról.

A tárcavezető napirend előtti, az MTI 
által idézett felszólalásában kiemelte: ami-
kor erről a kérdésről beszélnek, a világpoli-
tikában gyakran úgy állítják be Magyaror-
szágot, mintha ez egy oroszbarát politika 
lenne, ami „nevetséges”. Érthető, hogy 
több ezer kilométerre innen, „egy óceán-
nal odébb”, más gondolati perspektívá-

ban, 150 ezer magyar kevésbé fontos, mint 
a geopolitika, de nekünk sokkal fontosabb 
ez a közösség, mint bármely geopolitikai 
megközelítés – fogalmazott.

Szijjártó Péter közölte: március 26-án 
Budapestre látogat az ukrán külügymi-
niszter, akit az ukrán elnök azzal bízott 
meg, hogy próbálja meg a kétoldalú kap-
csolatokat helyreállítani. „Mi erre készen 
állunk”, erre a találkozóra is észszerű, 
józan észen alapuló javaslatokkal készü-
lünk” – tette hozzá.

A külügyminiszter kifejtette: a kétoldalú 
kapcsolat a szomszédos országok tekinte-
tében az a reláció, ahol a legtöbb kihívás 
érte az országot. Magyarország természe-
tesen Ukrajna mellett áll, amikor a terü-
leti integritásáról és szuverenitásáról van 
szó, de nem szabad elhallgatni, hogy a 
Kárpátalja területén élő magyar nemzeti 
közösség jogait sok esetben megsértették 
ukrán törvényhozási döntésekkel, olyan 
törvényeket léptettek életbe, amelyek sér-
tik a magyar nemzeti közösség jogait – em-
lékeztetett. Hozzáfűzte: nemcsak a magyar 
közösség jogairól van szó, hanem általá-
ban a kisebbségi jogokról.

Elmondta: Ukrajna célja, hogy min-
den ukrán állampolgár jól beszélje az 
államnyelvet, Magyarország célja pedig 
az, hogy a határon túli magyar nemzeti 
közösségek megkapják a saját anyanyel-
vükhöz kapcsolódó jogokat. E két cél nem 

kibékíthetetlen egymással – mutatott rá. 
Felidézte: Ukrajnában a magyar oktatás-
ban részesülők heti hét órában tanulnak 
ukrán nyelvet, ami – ha megfelelő szín-
vonalon történik – elég ahhoz, hogy jól 
megtanulják a nyelvet, mégsem beszélik 
jól. Ennek oka, hogy az ukrán mint állam-
nyelv oktatása nem megfelelő színvona-
lú, ezért emelni kell az ukrán nyelv ok-
tatásának színvonalát, aminek költségeit 
Magyarország kész állni – hangsúlyozta.

 Szijjártó Péter közölte: komplex javas-
latot tettek Ukrajnának, amely kitér egy 
50 millió euró kötöttsegély-hitel kereté-
ben a kárpátaljai infrastrukturális fejlesz-
tésekre, új határátkelőhelyekre, a gyors-
forgalmi kapcsolatok javítására, valamint 
mezőgazdasági együttműködésre is.

Ugyanebben a témában Juhász Haj-
nalka, a KDNP országgyűlési képviselője 
szintén tegnap kijelentette: a párt kiáll a 
kárpátaljai magyarok oktatási és nyelvi 
jogainak visszaszerzése mellett. Százöt-
venezer magyar él Kárpátalján, ezért „150 
ezer okunk van arra”, hogy a kárpátaljai 
magyarság oktatási és nyelvi jogainak 
visszaszerzése mellett kiálljunk – han-
goztatta Juhász Hajnalka, hozzátéve: nem 
többletjogokról, hanem a szerzett jogok 
visszaállításáról van szó. Hozzátette, 
hogy Kárpátalján több mint 70 magyar 
oktatási intézményt és 16 ezer diákot érint 
hátrányosan a kialakult helyzet.

Feszült viszony. Erdogan (balra) Ursula von der Leyen és Charles Michel társaságában




