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MOSZKVA ELKÜLDI AZ AMERIKAI NAGYKÖVETET, ÉS KIUTASÍT TÍZ DIPLOMATÁT, VÁLASZUL WASHINGTON SZANKCIÓIRA

Egyre feszültebb az orosz–amerikai viszony
Folyamatosan nő a feszültség 
Moszkva és Washington között: az 
oroszellenes amerikai szankciók 
bejelentése után Oroszország „haza-
küldte” az amerikai nagykövetet, és 
amerikai diplomatákat utasított ki.

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

O roszország, válaszul az ameri-
kai szankciókra azt tanácsolta 
az amerikai nagykövetnek, hogy 

utazzon haza konzultációra, és ezenkívül 
kiutasít további tíz amerikai diploma-
tát – jelentette be Szergej Lavrov orosz 
külügyminiszter újságíróknak pénteken 
Moszkvában.

Lavrov szerint Jurij Usakov orosz elnöki 
tanácsadó javasolta John Sullivan ameri-
kai nagykövetnek, amikor pénteken be-
kérette a hivatalába, hogy orosz hivatali 
partneréhez hasonlóan térjen vissza kon-
zultációra Washingtonba.

A Kommerszant című lap azt írta, 
hogy ez de facto kiutasítás. A kommen-
tár azonban rámutatott, hogy a nem-
kívánatos személynek nyilvánítással 
szemben (ez George Kennan amerikai 
nagykövettel 1952-ben történt meg a 
Szovjetunióban) egy enyhébb lépés, 
amellyel a fogadó fél azt jelzi, hogy a 
misszióvezető később visszatérhet állo-
máshelyére. A diplomáciai kapcsolatok-
ról megkötött 1961-es bécsi egyezmény 
ugyanakkor nem ismeri „a nagykövet 
diplomáciai konzultációra való elküldé-
sének” fogalmát.

Korlátozzák az amerikai
képviseletek működését
Lavrov bejelentette, hogy Oroszország 
meg fogja tiltani a területén működő 
amerikai külképviseleteknek orosz ál-
lampolgárok és harmadik országok ál-
lampolgárságával rendelkező személyek 
alkalmazását. Moszkva emellett, a köl-
csönösség alapján, évi 10 főben fogja 
korlátozni az amerikai kirendeltségek-
re rövid kiküldetésekre akkreditálható 
munkatársak létszámát.

Az orosz diplomácia vezetője bejelen-
tette, hogy mivel az amerikai diplomáciai 
alkalmazottak rendszeresen megsértik a 

két ország között 1992-ben „a nyitott szá-
razföldről” elfogadott memorandumot, 
Moszkva minden 25 mérföldes távolságot 
meghaladó utazást engedélykötelessé 
fog tenni számukra. 

Az orosz diplomácia vezetője közöl-
te, hogy a kölcsönösség elve alapján az 
Egyesült Államokhoz hasonlóan Orosz-
ország is fel fogja venni a másik ország 
nyolc magas rangú állami tisztségvise-
lőjét a szankciós listájára. A lista nyilvá-
nosságra hozását későbbre ígérte.

Lavrov bejelentette, hogy Oroszor-
szágban be fogják szüntetni az amerikai 
külügyi tárca és más állami szervek által 
ellenőrzött amerikai alapítványok és nem 
kormányzati szervezetek működését. Kö-
zölte továbbá, hogy miután Varsó három 
orosz külképviseleti alkalmazottat minő-
sített nemkívánatos személynek, Moszk-
va kiutasít öt lengyel diplomatát is.

Őrizetbe vették az ukrán konzult
Eközben őrizetbe vette a szentpétervári 
ukrán konzult az orosz Szövetségi Biz-
tonsági Szolgálat (FSZB) azzal a gya-
núval, hogy zárt információkhoz jutott 
orosz államvédelmi szervek és az FSZB 
adatbázisából. Ezt az FSZB sajtóosztálya 
közölte a TASZSZ hírügynökséggel.

A közlemény szerint Olekszandr Szo-
szunjuk konzult pénteken vették őrizet-

be, miközben orosz állampolgároktól tit-
kos információkat vett át.

A szentpétervári ukrán főkonzulátus 
honlapja szerint Szoszunjuk mintegy tíz 
éve dolgozott Oroszországban. Evhen 
Jenyin ukrán külügyi szóvivő az UNIAN 
ukrán hírügynökségnek szombaton el-
mondta, hogy a konzult pénteken né-
hány órára vették őrizetbe, és jelenleg az 
ukrán diplomáciai képviseleten tartózko-
dik. Közölte, hogy az ukrán fél vizsgálja 
az incidens körülményeit, és orosz diplo-
matákat érintő megfelelő választ fog adni 
az orosz lépésre.

Az FSZB közleményében hangsúlyoz-
ták, hogy „a konzul tevékenysége nem 
egyeztethető össze a diplomáciai státusz-
szal, és nyilvánvalóan ellenséges jellegű 
az Oroszországi Föderációval szemben”. 
Hozzátették, hogy az ukrán diplomatával 
szemben a nemzetközi jognak megfelelő 
intézkedéseket fogják alkalmazni.

A nemzetközi normák szerint a diplo-
maták sértetlenséget élveznek a fogadó 
országban, de megfoszthatják őket akk-
reditációjuktól, amennyiben megsértik a 

törvényt, vagy ellenséges tevékenységet 
fejtenek ki. A diplomáciai kapcsolatokról 
szóló 1961-es bécsi egyezmény alapján 
a képviselet vezetőjét vagy munkatár-
sát bármikor nemkívánatos személynek 
(persona non grata) nyilváníthatják, és 
kiutasíthatják az országból – emlékezte-
tett az orosz hírügynökség.

Az utóbbi időben kiéleződött a feszült-
ség az ukrán kormány és az Oroszország 
által támogatott kelet-ukrajnai szakadárok 
között. Számos tűzszünetsértés történt, 
amelyeknek mindkét oldalon vannak ál-
dozatai. Ukrán értesülések szerint Oroszor-
szág több mint 40 ezer katonát vezényelt az 
orosz–ukrán államhatár térségébe. 

 » Jurĳ  Usakov orosz elnöki 
tanácsadó javasolta John Sullivan 
amerikai nagykövetnek, amikor 
pénteken bekérette a hivatalába, 
hogy orosz hivatali partneréhez 
hasonlóan térjen vissza konzultá-
cióra Washingtonba. A Kommer-
szant című lap azt írta, hogy ez de 
facto kiutasítás.

Orosz diplomatákat utasítottak ki Csehországból

Tizennyolc orosz diplomatát utasítottak ki Csehországból, akik a cseh hatóságok szerint 
az orosz titkosszolgálatoknak dolgoztak – közölte Andrej Babiš cseh miniszterelnök 
szombaton Prágában. Babiš szerint a kiutasítás konkrét oka: erősen megalapozott a 
gyanú, hogy az orosz titkosszolgálatok képviselőinek szerepük volt egy dél-morvaorszá-
gi lőszerraktárban, Vrbeticében 2014 októberében és decemberében történt robbaná-
sokban. Babiš a diplomaták kiutasításról tájékoztatta Miloš Zeman cseh államfőt, aki 
szerinte teljes mértékben egyetértett az intézkedéssel. A kiutasított orosz diplomaták-
nak 48 órájuk van Csehország elhagyására. A Cseh Televízió úgy értesült, hogy tegnap 
délig már több ország – köztük az Egyesült Államok, Szlovákia, Nagy-Britannia, Ukrajna 
– nyilvánosan támogatásáról biztosította a cseh kormány lépését. Egyébként Marĳ a 
Zaharova orosz külügyi szóvivő csütörtök este „vazallusságnak” nevezte, hogy a NATO-
tagországok támogatják az Oroszország ellen bevezetett amerikai szankciókat, orosz 
diplomatákat utasítottak ki, több országban pedig bekérették az orosz nagykövetet.
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Sutba vágott szívélyesség. Moszkva hazaküldi John Sullivan amerikai nagykövetet (balra)

 » KRÓNIKA

Negatívról stabilra javította Románia 
államadós-besorolásának kilátásait 

a Standard and Poor’s (S&P) nemzetközi 
hitelminősítő, ugyanakkor megerősítette 
„BBB mínusz/A-3” szintű, befektetési aján-
lású besorolását.

Florin Cîţu miniszterelnök szombaton 
üdvözölte a döntést, és hangsúlyozta, ez 
megerősíti, hogy az általa vezetett kabi-
net helyes döntéseket hozott, megnyerte 
a nemzetközi intézmények és a külföldi 
befektetők bizalmát, a kormányprogram 
gazdasági stabilitást biztosít. Úgy véleke-
dett, az eredmény kiemelkedően fontos 
olyan körülmények között, hogy az ország 
az utóbbi száz év legsúlyosabb gazdasági 
és egészségügyi válságát éli. Cîţu leszögez-
te egyúttal, hogy az államadós-besorolás 
kilátásának javítása viszont arra kötelezi a 

kabinetet, hogy hajtsa végre a vállalt refor-
mokat.  Felszólította egyúttal a minisztere-
ket, hogy gyorsítsák fel a reformokat főleg 
az állami vállalatoknál és a kormányzati 
ügynökségeknél, hogy „véget vessenek a 
közpénz elherdálásának”.

 A kormányfő ugyanakkor kiemelte a 
versenyszféra és a vállalkozók szerepét, 
akik szerinte ennek a járványtól sújtotta 
nehéz időszaknak a „hősei”. „Ők vitték a 
nehezét, gyakran velük egyeztettem, hogy 
a legjobb döntéseket hozzuk, a bizalmuk 
nélkül nem sikerült volna” – mondta a mi-
niszterelnök.

Florin Cîţu szombati sajtótájékoztatóján 
a  javított kilátások kapcsán nem mulasz-
totta el a Szociáldemokrata Párt (PSD) 
ócsárlását sem, úgy fogalmazott,  az el-
lenzéki alakulat továbbra is a gazdasági 
stabilitás első számú ellensége. „Mindezt 
mi, a liberálisok, valamint a PNL vezette 

koalíció olyan körülmények között értük 
el, hogy a Szociáldemokrata Párt folyama-
tosan támadott minket, akadályokat gör-
dített elénk mind az egészségügyi válság, 
mind pedig a gazdasági válság vonatkozá-
sában. Ma, a Standard & Poor’s döntését 
követően biztos vagyok benne, hogy Ciola-
cu és a PSD is megérti: jó döntést hoztunk, 
amikor felső határt szabtunk az államház-
tartási kiadásoknak, és elkezdtük a nyug-
díjak és közalkalmazotti fi zetések reform-
ját. A PSD marad a fő ellenség, nemcsak 
politikai szempontból, hanem a gazdaság 
stabilitására nézve is” – mondta az Agerp-
res szerint a kormányfő.

Ştefan Radu Oprea, az ellenzéki Szoci-
áldemokrata Párt (PSD) szóvivője szerint 
azonban Florin Cîţunak nincs oka a büsz-
keségre. „A kormányfő ma kiállt, hogy 
dicsekedjen. De nem méltó a gratulációra 
még akkor sem, ha a Standard & Poor’s 

negatívról stabilra javította Románia ál-
lamadós-besorolásának kilátásait. Flo-
rin Cîţu elfelejti megemlíteni, hogy oda 
sikerült emelnie a besorolást, ahol a PSD 
hagyta, vagyis a stabil szinten” – fogalma-
zott szombati Facebook-bejegyzésében az 
ellenzéki politikus. Abban viszont egyetér-
tett a miniszterelnökkel, hogy a vállalko-
zók az igazi hősök, de rögtön fel is rótta, 
hogy a jobboldali koalíciós kormány adta 
a legkevesebb közvetlen támogatást az üz-
leti szférának.

Oprea nem hagyta szó nélkül a Vlad 
Voiculescu egészségügyi miniszter és ál-
lamtitkára menesztése nyomán kialakult 
koalíciós konfl iktust sem. „Az ország sta-
bilitását nem politikai válságokkal kell el-
érni. Tehát, Florin Cîţu, ne dicsekedj, ami-
kor nincs rá okod. Kormányozz, ha képes 
vagy rá,  ha pedig nem, akkor menj haza!” 
– zárta Facebook-posztját a PSD szóvivője.

Politikai vitát váltott ki Románia kilátásainak felminősítése is




