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Vádat emeltek a párizsi
terrortámadások gyanúsítottjai ellen
Húsz személy ellen emeltek vádat 
Franciaországban a 2015. november 
13-án elkövetett párizsi merényletek 
miatt, amelyeknek 130 halálos áldozata 
és 350 sebesültje volt – közölte tegnap 
az országos terrorellenes ügyészség, 
amely négyéves, kiterjedt nyomozás 
után állította össze a vádiratot. A húsz 
vádlott között ott van a francia–belga 
kettős állampolgárságú Salah Abdeslam 
is, aki egyedüliként maradt életben azon 
kommandók tagjai közül, akik öt évvel 
ezelőtt gyilkoltak a francia fővárosban. 
Abdeslamot, akit 2016 márciusában fog-
tak el Brüsszelben, azzal vádolják, hogy 
ő szállította Franciaországba Közép-Eu-
rópából a terrorcsoport tíz tagját, akik 
a párizsiak mellett a 2016-os, 32 halálos 
áldozatot követelő brüsszeli terrortáma-
dásokért is felelősek.

Beni Ganz alakíthat kormányt
Izraelben
Beni Ganzot, a centrista Kék-fehér párt el-
nökét bízta meg Izraelben a kormányala-
kítással Reuven Rivlin államfő tegnap. 
Ganz a törvényhozásban (kneszetben), a 
gyülekezési tilalom miatt üres széksorok 
előtt elmondott beszédében azt ígérte, 
mindent elkövet, hogy „napokon belül 
hazaszerető széles kormány álljon fel”. 
A Kék-fehér párt vezetője a március 2-án 
tartott voksoláson megválasztott 120 tagú 
kneszet 61 képviselőjének támogatását 
szerezte meg kormányalakítási elképze-
léseinek megvalósításához. A Likudot 
vezető Benjámin Netanjahut 58-an 
javasolták Rivlinnek, egy képviselőnő 
pedig egyik jelöltet sem ítélte megfelelő-
nek. A helyi törvények szerint a kormány-
főjelöltnek 28 nap áll rendelkezésére a 
kabinet létrehozására, amit az államfő 
újabb két héttel meghosszabbíthat. Ganz 
bejelentett célja a széles egységkormány 
létrehozása elsősorban a Likuddal és 
Netanjahuval.

„Zöld” siker, bizonytalan
második forduló Franciaországban
A Zöldek jelentősen előretörtek, de a 
koronavírus-járvány terjedése miatti 
félelem a legfőbb győztese a francia 
önkormányzati választások első forduló-
jának, amelynek semmissé nyilvánítását 
és a második forduló eltörlését fontol-
gatta hétfőn a kormányzat, miközben 
a franciák elkezdtek felkészülni az 
olaszországi és spanyolországihoz 
hasonló házi elkülönítésre. A helyható-
sági választásokon 47 millió francia és 
330 ezer Franciaországban élő európai 
uniós állampolgár mintegy 35 ezer 
önkormányzat tagjait választja meg 
a következő hat évre, de a vasárnapi 
első fordulóban a választóknak alig 
44 százaléka vonult az urnákhoz, ami 
Franciaországban rendkívül alacsony 
részvételnek számít. 

FELÉRTÉKELŐDÖTT A TARTOMÁNYI VEZETŐK SZEREPE A KORONAVÍRUS-JÁRVÁNY OKOZTA VÁLSÁGBAN

Cserben hagyta Itáliát az Unió
Olaszországban a tartományok, 
illetve azok vezetői állnak a súlyos 
koronavírus-járvány elleni küzdelem 
középpontjában. Bár vannak vitás 
játszmák a helyi hatóságok és Róma 
között, a politikai csatározások meg-
szűntek, abban pedig konszenzus 
van, hogy az Európai Unió cserben 
hagyta Itáliát. Stefano Bottoni 
történész telefonon adott politikai 
helyzetjelentést a Krónikának.
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H ogyan vizsgázott eddig az olasz 
politikai elit? – kérdeztük Stefa-
no Bottoni történészt, a fi renzei 

egyetem oktatóját, aki jelenleg szülővá-
rosában, Bolognában tartózkodik. „Ha 
egy héttel ezelőtt kérdezi ugyanezt, azt 
mondtam volna, ónem jól. De közben a 
kormányzat s az egész politikai elit foko-
zatosan felnőtt a feladathoz” – fogalma-
zott a magyar nyelven anyanyelvi szinten 
beszélő történész. Arra emlékeztetett, 
hogy Olaszországban a tartományok ha-
táskörébe tartozik az oktatás és az egész-
ségügy, éppen ezért olykor bonyolult in-
tézményközi játszmák zajlottak Rómával. 
Egyes tartományok sikeresebbek voltak a 
küzdelemben, például Venetóban ötször 
annyi szűrést végeztek, mint Emilia-Ro-
magnában vagy Lombardiában. Mind-
három tartományt az ellenzéki Matteo 
Salvini vezette Liga irányítja, azaz a kü-
lönbségeknek nincs feltétlenül politikai 
színezete. Ami a hibákat illeti, az egyete-
mi oktató elmondta: Olaszországnak volt 
egy nagyon jól működő katasztrófavé-
delme, de ezt az utóbbi tíz évben – főleg 
politikai okokból – nagyrészt szétverték, 
meggyengítették, annak karizmatikus 

vezetőjét, Guido Bertolasót leváltották. A 
történész érdeklődésünkre arról is beszélt, 
hogy a korábbi politikai csatározások je-
lenleg nem jellemzőek. Egyetértés volt a 
parlamenti létszám csökkentéséről szóló 
népszavazás elhalasztásában, és nagy 
valószínűséggel a májusi önkormányza-
ti választásokat sem szervezik meg. „A 
nagypolitikai viták, a vezető politikusok 
nyilatkozatai helyett felértékelődött a 
tartományi főnökök szerepe, függetlenül 
pártbeli hovatartozásuktól. Ők tartják a 
sajtótájékoztatókat, erős apparátus áll 
mögöttük” – hangsúlyozta az egyetemi 
oktató. Hozzátette: nem volt akadálytalan 
az együttműködés Róma és a tartományok 
között. „Február elején az északiak kérték, 
hogy korlátozzák a kínaiak beutazását, 
akkor rasszizmussal vádolta őket Róma. 
Később, amikor a gazdasági leállás került 
terítékre, egyes tartományok ellenkeztek. 
Ez a kérdés végül eldőlt: az életek mentése 
győzött a gazdasággal szemben” – mondta 
Stefano Bottoni. 

Bírálják-e a politikusokat az olaszok a 
helyzet kezelése miatt? – kérdeztük a tör-
ténészt. „Az egység sokkal nagyobb most, 
a legkritikusabb pillanatban, mint két hét-
tel ezelőtt volt. Ez a nagy háborúk idején is 
megfi gyelhető volt, de a hetvenes években 
is, amikor dúlt a terrorizmus. A semmi-
ből teremtődik meg egyfajta konszenzus” 
– hangsúlyozta az egyetemi oktató, aki 
szerint az egyszerű emberek is túl vannak 
azon a döbbeneten, hogy megváltozik az 
életük. A nagy kérdés most: meddig tart 
ez az állapot? „Eddig az tartotta a lelket az 
emberekben – őszintén bevallom, bennem 
is –, hogy áprilisig lejár a neheze. Most azt 
pedzegetik, felejtsük el ezt a határidőt. 
Nem tudni még, miként fognak alkalmaz-
kodni az olaszok ilyen hosszú időn keresz-
tül. Így kell folyamatosan élnünk, mert 
ősszel visszatérhet a járvány? Persze, amíg 

három-négyezer új megbetegedés van na-
ponta, addig nehéz bármi másra gondol-
ni. A rendőrség, csendőrség az utcákon 
van, több tízezer embert bírságoltak meg 
a lakásuk igazolatlan elhagyása miatt. Ha 
nem lenne ilyen drámai a helyzet, minden-
ki tiltakozna a korlátozások ellen, a jogvé-
dő szervezetekkel az élen” – számolt be az 
állapotokról Bottoni. 

Kérdésünkre, ki járhat jól politikailag a 
járvány utáni időszakban, a történész azt 
mondta, egy hétre előre is nehéz jósolni, de 
most úgy tűnik, a performanszszerű politi-
zálással élő Matteo Salvininek aligha ked-
vezhet a helyzet, hiszen most ennek nincs 
itt az ideje. Sokkal közelebb állnak az em-
berekhez ugyanakkor a Salvini-féle Liga 
helyi politikusai. Az egyetemi oktató azt 
is komoly üzenetnek nevezte, hogy Silvio 
Berlusconi volt kormányfő gyakorlatilag 
elmenekült az országból új barátnőjével. 
„Giuseppe Conte kormányfő, akit eddig 
soha senki nem választott meg, a járvány 
elején túl sokat kommunikált, volt, amikor 
tizenöt interjút adott egy nap alatt rosszul 
öltözötten, pánikot keltve. Nem kezelte 
jól a helyzetet. De lassan felnőtt a feladat-
hoz, és ő lehet az a furcsa ember, akiben 
láthatnak valamit az olaszok” – mondta 
Bottoni. Külön kiemelte Sergio Mattarella 
kereszténydemokrata államfő szerepét, 
aki egy ötsoros közleményben adott kő-
kemény választ Christine Lagarde-nak, az 
Európai Központi Bank elnökének, amikor 
az lekezelően utasította el Róma megsegí-
tését. Olaszországban egyébként Lagarde 
kijelentése után konszenzus van abban, 
hogy számukra az EU gyakorlatilag halott, 
hiszen cserben hagyta őket. 

A történész szerint a mostanra minden 
országra kiterjedt válság egyesítheti Euró-
pát, de megmutatta az EU korlátját is. „Az 
intézményi politika a nullával egyenlő, az 
uniós vezetők nullák, a pénzügyi politika 
nulla” – mondta az egyetemi oktató, aki 
példaként említette az amerikai központi 
bankot, amely rendkívüli intézkedésként 
nullázta az alapkamatot, és 700 milliárd 
dollárnyi többletlikviditást pumpál a gaz-
daságba. Bottoni kiemelte, Olaszország-
ban most több száz milliárd eurós kárról 
beszélnek, ami szinte fel sem fogható ösz-
szeg egy halandó számára. Úgy vélte, az 
olasz járványválság egy dologra minden-
képp meg kellene hogy tanítsa a politiku-
sokat: soha ne mondják, hogy soha. „Az 
utóbbi három hétben nemegyszer történt 
meg: a vezető politikusok reggel nemet 
mondtak egy intézkedésre, este már azt 
mondták: talán, éjjel pedig végrehajtották. 
Tudni kell váltani, alkalmazkodni, nem 
tudjuk ugyanis ráerőltetni a valóságra 
saját elképzeléseinket” – fogalmazott la-
punknak Stefano Bottoni.Nehéz helyzet. Stefano Bottoni: az olasz politikai elit fokozatosan felnőtt a feladathoz

Több ezer migráns rekedt a görög–török határon

Továbbra is feszült a helyzet a görög–török 
határon, miután Törökország szüntelenül 

próbálja átjuttatni görög területre az általa út-
nak indított migránsokat, közben pedig a Gö-
rögországhoz tartozó szigetekre is érkeznek a 
menekülteket szállító hajók.

Egy tankhajó 190 illegális bevándorlóval a 
fedélzetén partra futott a Kükládok görög szi-
getcsoporthoz tartozó Kéosz partján – közölte 
a görög parti őrség tegnap. A hajó egy hullám-
törőnek futott a kora reggeli órákban orkánsze-
rű széllökések közepette a viharos tengeren. 

Az utasoknak saját erőből sikerült elhagyni a 
fedélzetet. Ideiglenesen egy helyi szállodában 
helyezték el őket. Egyelőre nincsenek további 
értesülések a tanker indulási helyét és tervezett 
úti célját illetően. Kéosz a Kükládok-szigetcso-
port Athénhoz legközelebb fekvő tagja.

A török partokról induló menedékkérők 
ezrei érkeztek eddig az égei-tengeri szigetekre 
vagy Ciprusra. Többnyire gumicsónakokkal 
vagy bárkákkal kelnek át a Földközi-tengeren, 
s bár már volt rá példa, az embercsempészek 
csak ritkán használnak teherhajókat vagy tan-

kereket, hogy görög területre juttassák az ille-
gális bevándorlókat.

Eközben Horváth József, az Alapjogokért 
Központ biztonságpolitikai tanácsadója hét-
fő reggel az M1-en arról beszélt: több ezer 
migráns ragadt a Törökország és Görögor-
szág közötti „senki földjén”. A szakértő el-
mondta, Törökország – a migránsokat meg-
tévesztve – arra ösztönözte az embereket, 
hogy induljanak Görögország felé. Sokukat 
az állam vonatokkal, buszokkal szállította 
a határra, de voltak olyanok, akik taxival 

érkeztek. Jelenleg a helyzet „robbanásveszé-
lyes” a török–görög határon – tette hozzá. 
Olyan beszámolók is érkeznek görög részről, 
hogy a török hadsereg katonái megrongálják 
a határkerítést, így segítve a migránsokat 
a bejutásban. Sőt a török hadsereg füst- és 
hanggránátokat lő ki, hogy azok leple alatt 
bejuthassanak az emberek az uniós tagál-
lamba – mondta. Kitért arra is: Törökország 
egyfajta expanziós politikába kezdett, amit 
alátámasztanak az állam szíriai és líbiai ak-
ciói. (Hírösszefoglaló)
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