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Tízezer eurós végkielégítés 
az elbocsátott bányászoknak
A Hunyad megyei Energetikai Komp-
lexum (CEH) 1477 alkalmazottja kapta 
kézhez pénteken a kollektív elbocsá-
tásról szóló értesítést, 20 napos felmon-
dási idejük ma veszi kezdetét. A román 
kormány 9 ezer személyt fog elbocsátani 
2030-ig, többségüket a szénnel működő 
energiavállalatoktól és a hozzájuk tar-
tozó bányáktól. Cristian Roşu, a vállalat 
adminisztrátora közölte, az 1477 dolgozó 
közül 700 a marosnémeti hőerőmű alkal-
mazottja, ami azt jelenti, hogy szinte a 
teljes személyzetet elbocsátják. További 
777 személy a Zsil-völgyében működő 
bányák alkalmazásában áll. Az elbocsá-
tott dolgozók 10 ezer eurónak megfelelő 
végkielégítést kapnak, amely után 10 
százalékos adót kell fi zetniük. Ezen túl-
menően az ágazati szakszervezet és a vál-
lalat vezetősége közötti egyezménynek 
megfelelően további bérkiegészítésre is 
jogosultak az elbocsátott dolgozók, akik 
közül az energetikusok két, a bányászok 
négy évig részesülnek a juttatásban.

Iszlamista lehetett a nőket késelő 
würzburgi támadó
A magát Iszlám Államnak (IÁ) nevező 
terrorszervezetet népszerűsítő anyagokat 
találtak a németországi Würzburgban 
pénteken történt késes támadás feltétele-
zett elkövetőjénél – jelentette a Bild am 
Sonntag című vasárnapi német lap. Ér-
tesülései szerint a szomáliai származású 
gyanúsított mindkét mobiltelefonján és a 
szállásán is iszlamista propagandaanya-
gokat találtak. A 24 éves férfi  2015-ben 
érkezett Németországba menedékkérő-
ként. Úgynevezett oltalmazotti jogállást 
kapott, ami azt jelenti, hogy nem felel 
meg a menekültkénti elismerés feltétele-
inek, de Németországban maradhat, és 
nem küldhetik vissza a hazájába súlyos 
sérelem – például halálbüntetés vagy 
embertelen bánásmód – veszélye miatt. 
A korábban dühkitörés miatt pszichi-
átrián kezelt férfi  péntek délután egy 
belvárosi áruházban magához vett egy 
kést és leszúrt három nőt, majd távozott 
az épületből, és az utcán rontott rá nők-
re. Az ámokfutásnak járókelők vetettek 
véget, a rendőrök pedig comblövéssel 
leterítették, letartóztatásba került.

Távozott posztjáról a csalfa brit
egészségügyi miniszter
Lemondott Matt Hancock brit egész-
ségügyi miniszter, aki a brit sajtóban 
megjelent fotók tanúsága szerint 
bensőséges kapcsolatba került egyik 
hivatali kolléganőjével. Hancock helyé-
re szombat este Sajid Javid volt pénz-
ügyminisztert nevezte ki Boris Johnson 
miniszterelnök. A nős, háromgyerme-
kes Hancock távozását a kormányzó 
brit Konzervatív Párton belül is többen 
sürgették, nem elsősorban a munka-
társnőjével kialakított intim viszony 
miatt, hanem mert a legolvasottabb 
brit bulvárlap, a The Sun által közölt 
fotók szerint megsértette a saját mi-
nisztériuma által a koronavírus-járvány 
megfékezése végett érvényben tartott 
munkahelyi távolságtartási ajánláso-
kat. Az egészségügyi tárca székhelyén 
május 6-án készült, a lap által e héten 
közölt fotókon Hancock és szintén 
házasságban élő, ugyancsak három-
gyermekes kolléganője, Gina Coladan-
gelo csókolózás közben látható. A brit 
kormány jelenleg érvényes ajánlásában 
az szerepel, hogy akik nem otthonról 
dolgoznak, munkahelyükön lehetőség 
szerint tartsanak egymástól két méter 
távolságot.
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Huszonkét és fél év letöltendő szabadság-
vesztésre ítélte az amerikai igazságszol-

gáltatás Derek Chauvin egykori rendőrtisztet 
az afroamerikai George Floyd 2020-ban be-
következett, hatalmas felháborodást kiváltó 
halála ügyében. A verdiktet pénteken mondta 
ki a Minneapolisban található Hennepin me-
gyei bíróság. Az ítéletet Peter Cahill bíró olvas-
ta fel. A vádlott – akit áprilisban mindhárom, 
ellene felhozott vádpontban bűnösnek talált 
az esküdtszék – az utolsó szó jogán részvétét 
fejezte ki az áldozat családjának. „Új informá-
ciók látnak napvilágot a jövőben, amelyek 
reményeim szerint érdekesek lesznek, és el-
hozzák a lelki békéjüket” – fogalmazott Derek 
Chauvin. Büntetését a legveszélyesebb bűnö-
zőknek fenntartott minnesotai fegyházban, a 
supermax Oak Park Heightsban fogja letölte-
ni. Azóta, hogy 2021. április 21-én bűnösnek 
találták, magánzárkában tartották.

A bíróságtól azt várták, hogy 20–25 év kö-
zötti büntetést szab ki. A maximális lehetsé-
ges büntetés 40 év, a hasonló bűncselekmé-
nyek átlaga pedig körülbelül 12,5 év – írta a 
Fox Newsra hivatkozva az MTI. Floyd testvé-
rei a bíróságtól a 40 év maximális büntetés 
kiszabását követelték, az ügyészek pedig – a 
várakozásoknak megfelelően – 30 évet kér-
tek. Peter Cahill, a Minnesotai Járásbíróság 
bírója kiemelte, hogy a későbbi, 22 oldalas 
büntetés-végrehajtási memorandum részle-
tesebben elmagyarázza majd az ítéletet. „A 
legtöbb részlet az írásbeli, 22 oldalas memo-
randumban lesz – annak hangsúlyozásá-
ra, hogy a megfelelő ítélet meghatározása 
mindenképpen és ebben az esetben is jogi 
elemzés” – mondta a bíró. Hozzátette, hogy 
a büntetés meghatározását nem befolyásolta 
a közvélemény, az érzelmek vagy az együtt-
érzés. „Megértem azt a mély és hatalmas 
fájdalmat, amelyet az összes család érez, 
különösen a Floyd család” – mondta Cahill.

A nagy port kavart incidens 2020. május 
25-én Minneapolisban történt, amikor a ren-
dőrök elő akarták állítani a 46 éves Floydot, 
miután bejelentést kaptak, hogy a férfi  hamis 
pénzzel akart fi zetni. Az intézkedés során 
Floyd nem tett eleget a rendőri felszólítás-
nak, ezért lefogták, és a földre teperték. Az 
egyik rendőr, Derek Chauvin ezt követően 
hosszú percekig a földön fekvő Floyd nya-
kán térdelt, és ezzel a férfi  halálát okozta. 
A nyilvánosságra hozott boncolási jegyző-
könyvből kiderült, hogy az áldozat szívbe-
tegségben és az új típusú koronavírus okozta 
Covid–19 betegségben szenvedett, továbbá a 
szervezetében rengeteg kábítószer is volt. Az 
esetről készült videófelvétel képei később az 
egész világot bejárták, heves tiltakozásokat 
váltva ki a rendőri brutalitás miatt. Minnea-
polisban és számos más amerikai nagyvá-
rosban hetekig tartó tüntetéseket tartottak 
a rendőri brutalitás és fajgyűlölet ellen, de 
más országokban is voltak tüntetések.

Huszonkét és fél év George Floyd haláláért a rendőrnek

ÖSSZTŰZ ZÚDUL DACIAN CIOLOȘRA AZ ERŐSEN VITATOTT JELENTÉS TÁMOGATÁSA MIATT

EP: a férfi ak is szülhetnek

A férfi akat is megilleti a szülés joga 
– egyebek mellett ezt a kitételt is 
tartalmazza az Európai Parlament 
csütörtöki ülésén elfogadott jelentés. 
A 378 szavazattal, 255 ellenszavazat 
és 42 tartózkodás mellett tető alá 
hozott állásfoglalás kijelenti, hogy a 
szexuális, illetve reproduktív egész-
séghez fűződő jog alapvető eleme 
a női jogoknak és a nemek közötti 
egyenlőségnek.
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A férfi akat is megilleti a szülés joga – 
egyebek mellett ezt a kitételt is tar-
talmazza az Európai Parlamentben 

elfogadott jelentés. A 378 szavazattal, 255 
ellenszavazat és 42 tartózkodás mellett az 
uniós törvényhozás csütörtöki ülésen tető 
alá hozott állásfoglalás kijelenti, hogy a 
szexuális, illetve reproduktív egészséghez 

fűződő jog alapvető eleme a női jogoknak 
és a nemek közötti egyenlőségnek. „Mivel 
bizonyos körülmények között a transzne-
mű férfi ak és a nem bináris személyek is 
teherbe eshetnek, az ilyen esetekben ré-
szesülniük kell a terhességgel és szüléssel 
kapcsolatos gondozásra vonatkozó intézke-
désekben, a nemi identitásuk alapján való 
hátrányos megkülönböztetéstől mentesen” 
– fogalmaz egyik ajánlásában az uniós do-
kumentum. A baloldali horvát európai par-
lamenti képviselő, Predrag Fred Matić nevé-
vel fémjelzett jelentés lényegében alapvető 
jogként beszél az abortuszról; maga a ra-
portőr szerint a szöveg a „lehető legliberá-
lisabban közelíti meg a szexuális orientáció 
kérdését.” Mint az a közel negyvenoldalas 
jelentésben áll, a tagországoknak felül kel-
lene vizsgálniuk a terhességmegszakításról 
szóló nemzeti szabályaikat, hogy azok mi-
előbb összhangba kerüljenek „a nemzetkö-
zi standardokkal”.

A Matić-jelentésben egyébként több 
mint százhússzor szerepel a mára jócs-
kán átideologizált „gender” szó. A do-

kumentum szerint olyan oktatást kell 
biztosítani az általános és középiskolás 
diákoknak, ami többek között tükrözi a 
szexuális irányultságok sokszínűségét, 
valamint a különböző nemi identitáso-
kat. A bukaresti média tudósítása szerint 
a romániai európai parlamenti képvi-
selők közül Dacian Cioloș volt miniszter-
elnökkel az élen a Mentsétek meg Romá-
niát Szövetség (USR-PLUS) valamennyi 
politikusa igennel voksolt. A jelentés el-
len szavazott ugyanakkor Vincze Lóránt, 
Winkler Gyula, Traian Băsescu, Vasile 
Blaga, Rareș Bogdan, Daniel Buda, Cris-
tian Terheș, Cristian Bușoi, Gheorghe
Falcă, Maria Grapini, Mircea Hava, Dan 
Motreanu, Vlad Nistor, Eugen Tomac. 
Miután a jelentés támogatása miatt a 
Nemzeti Liberális Párt (PNL) számos 
politikusa is bírálta, a Renew Europe 
EP-frakcióvezetői tisztségét betöltő Cio-
loș hazugságnak nevezte a vádat, hogy 
olyan határozatot szavazott meg, amely 
rögzíti, hogy „a férfi ak essenek teherbe”.

Vincze Loránt RMDSZ-es EP-képviselő a 
Maszol-portálnak nyilatkozva szélsőséges, 
ultraliberális határozatnak nevezte a jelen-
tést, amit szerinte józan eszű ember nem 
szavazhatott meg. A politikus hajmeresz-
tőnek tartja, hogy a dokumentum ideoló-
giai álláspontot alakít ki olyan orvosi és 
etikai szempontból is vitatott kérdések-
ben, mint a transznemű férfi ak gyermek-

vállalása. Horváth Anna, az RMDSZ ügyve-
zető alelnöke a dokumentum elfogadása 
után Facebook-oldalán fogalmazta meg 
véleményét. „Nem tudom eldönteni: sír-
jak vagy nevessek… Egyesek szerint az EU 
legégetőbb feladata lehetővé tenni, hogy a 
férfi ak is szülhessenek gyereket. Nesze ne-
ked családpolitika…” – írta Kolozsvár volt 
alpolgármestere.

Dacian Cioloș EP-képviselő is megszavazta a jelentést, amely szerinte teljesen rendben van

 » A határozat szerint mivel 
a transznemű férfi ak és a nem 
bináris személyek is teherbe 
eshetnek, az ilyen esetekben 
részesülniük kell a terhesség-
gel és szüléssel kapcsolatos 
gondozásra vonatkozó intéz-
kedésekben.
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