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AZ ELEMZŐ SZERINT AZ EGYESÜLÉS SZEMBEMENNE A NAGYHATALMAK ÉRDEKEIVEL

Moldova nem provokálna

A Nyugathoz való óvatos 
közeledés, az Oroszország-
gal való konfrontálódás 
kerülése várható az új 
moldovai vezetéstől – véli 
a lapunknak nyilatkozó 
elemző. Barabás T. János 
szerint a Romániával 
való egyesülés kérdése a 
közeljövőben nem kerül a 
napirendre.

 » PATAKY ISTVÁN

K ét nő vezetheti a Moldo-
vai Köztársaságot, mi-
után Natalia Gavrilița a 

legesélyesebb jelölt a minisz-
terelnöki posztra, tavaly no-
vember óta pedig Maia San-
du ül az államfői székben. 
A július 11-i parlamenti vá-
lasztásokon az elnök pártja, 
az Európa-barát, jobbközép, 
progresszista Akció és Szo-
lidaritás Párt (PAS) abszolút 
többséget szerzett a törvény-
hozásban, így önállóan ala-
kíthat kormányt.

A 2019-ben pénzügymi-
niszteri posztot ellátó Gavri-
lița idén februárban már volt 
kormányfőjelölt, de az akkor 
még baloldali többség nem 
támogatta a parlamentben – 
emlékeztetett Barabás T. Já-
nos. A budapesti Külügyi és 
Külgazdasági Intézet vezető 
elemzője a Krónika megke-
resésére azt mondta, ameny-
nyiben a várakozásoknak 
megfelelően Natalia Gavrilițát 
jelöli miniszterelnöknek az 
államfő, jó eséllyel a februári 
miniszterjelöltek kerülnek po-
zícióba. „A többnyire nyugati 
diplomás miniszterjelöltek 
majdnem fele hölgy, és mind-
nyájan bizalmi kapcsolatban 
vannak Maia Sandu államfő-
vel, vagyis tartós kormányzás 
várható. Mihai Popșoi külügy-
miniszter-jelölt a budapesti 
CEU-n tanult, és a chișinăui 

amerikai nagykövetség civil 
helyi alkalmazottja volt, Ana-
tolie Nosatîi védelmiminisz-
ter-jelölt a Szovjetunióban 
végezte a katonai akadémiát, 
személye az oroszok számára 
lehet megnyugtató. Az öt-hat 
női miniszterjelölt bizonyára 
megfelel az EU elvárásainak. 
A várható jelölések azt sugall-
ják, hogy a Sandu államfőhöz 
kötődő kormány a Nyugat 
bizalmát akarja elnyerni, de 
Oroszországgal sem kíván 
konfrontálódni” – hangsú-
lyozta a szakértő. Hozzátette 
ugyanakkor: Chișinăuban a 
politikai döntéseket a kulisz-
szák mögött hozzák, és azokat 
jelentősen befolyásolják kül-
földi hatalmak, így a leendő 
kormányról csak a kinevezése 
után lehet biztosat állítani.

Moldova várható külpoliti-
kájára vonatkozó kérdésünkre 
Barabás T.  János azt mondta, a 
Nyugathoz való óvatos közele-
dés várható. Kiemelte, hogy a 

PAS választási programjában 
nincs szó az oroszok számára 
aggodalmas NATO-integráci-
óról. „Igor Grosu PAS-elnök 
azt nyilatkozta: országa nem 
akar a Nyugat és Kelet közötti 
konfrontáció csatatere lenni. 
Hasonló mérsékelt nézeteket 
vall a moldovai politikusok 
többsége. A legfontosabb 
Moldova számára az EU által 
beígért hatszázmillió eurós 
segély, amit a demokratikus 
intézmények erősítésére és az 
infrastruktúrára kell költeni. 
Ez az összeg, ha jól van me-

nedzselve, kimozdíthatja az 
országot a mostani gazdasá-
gi pangásból, és lassíthatja a 
már drámai méreteket öltő ki-
vándorlást. Az Egyesült Álla-
mok is beígért támogatást, sőt 
Putyin orosz elnök is kilátás-
ba helyezett egy hatszázmil-
lió dolláros kölcsönt, utóbbi 
feltétele a stabil kormányzás” 
– mondta az elemző. Megje-
gyezte: Sanduék győzelmének 
Romániában lehet hatása, 
mivel a PAS testvérpártjának 
számító Nemzeti Liberális 
Párt tekintélyét erősíti a szoci-
áldemokraták kárára.

A Románok Egyesüléséért 
Szövetség (AUR) óriásit bukott, 
kevesebb, mint félszázalékos 
eredmény ért el a választáso-
kon. Ezzel kapcsolatban Bara-
bás T. János nyomatékosította: 
bár az AUR moldovai mutánsa 
nagy erőbedobással kampá-
nyolt, a moldovaiak nem vol-
tak vevők a harsány román na-
cionalista üzenetekre, hiszen 
nagy részük nem akar egyesü-
lést Romániával. Úgy vélte, az 
AUR-jelölteket sem kedvelték, 
lejáratott, fasisztoid és korrupt 
politikusok is voltak a listán. 
Ami Románia és a Moldovai 
Köztársaság egyesülésének 
napirendre kerülését illeti, a 
szakértő nyomatékosította, 
hogy a PAS programjában nem 
szerepel az egyesülés, vezetői 
mellőzik a témát. „Az Egye-
sült Államok, de Oroszország 
is inkább a mostani status quo 
megtartásában érdekeltek, 
nincs szándékukban újabb 
konfrontációba keveredni egy 
geopolitikailag kevésbé fon-
tos ügyben. Franciaország és 
Németország egyértelművé 
tette, hogy csak Moldova uniós 
csatlakozása után jöhet szóba 
határváltozás. A tagfelvétel 
pedig az elkövetkező egy-két 
EU-s költségvetési ciklus után 
lesz esetleg téma, ami legalább 
tíz év. Addig sok víz lefolyik a 
Dnyeszteren” – fogalmazott 
Barabás T. János. 

Egyensúly.  A Sanduhoz közeli kormány közelítheti Moldovát a Nyugathoz, de Moszkvát sem provokálná

 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

B rüsszel megtámadta Magyar-
országot, ezért van szükség a 

gyermekvédelmi népszavazásra – 
jelentette ki Orbán Viktor minisz-
terelnök pénteken a Kossuth rádió 
Jó reggelt, Magyarország! című 
műsorában.

A kormányfő elmondta: abban 
az 54 oldalas dokumentumban, 
amelyet az Európai Bizottság el-
küldött, azt követelik, hogy vál-
toztassuk meg a gyermekvédelmi 
törvényt. A családi jog és a gyerme-
kek jogaira vonatkozó törvények 
azonban mind nemzeti hatáskörbe 
tartoznak, de óriási nyomás alá 
helyeztek bennünket Brüsszelből. 
„Zsarolnak, fenyegetőznek, kötele-
zettségszegési eljárást indítanak”, 
késleltetik a kifi zetéseket, így mi-
után a gyermekeink jövője a tét, 
nem engedhetünk – fogalmazott 
Orbán Viktor. Egyébként pénteken 
megjelent egy olyan kormányha-
tározat, amely kimondja, hogy a 
helyreállítási terv keretében a Ma-
gyarországnak járó összegek csak 
akkor fogadhatók el, ha az Euró-
pai Bizottság nem támaszt Magyar-
országgal szemben olyan feltételt, 
amelyet más tagállamokkal szem-
ben nem alkalmaznak (kettős mér-
ce tilalma), ha tiszteletben tartják 
az Európai Unió Alapjogi Chartá-
jának 14. cikkében rögzítetteket, 
miszerint „a szülők azon jogát, 
hogy gyermekeik számára vallási, 
világnézeti vagy pedagógiai meg-
győződésüknek megfelelő neve-
lést biztosítsanak, tiszteletben kell 
tartani az e jogok és szabadságok 
gyakorlását szabályozó nemzeti 
törvényekkel összhangban”, va-
lamint az Európai Unió Alapjogi 
Chartájának 21. cikke szerinti, ne-
mek közötti megkülönböztetés fo-
galmát a szöveg eredeti, hagyomá-
nyos (biológiai) jelentése szerint 
alkalmazzák.

Szijjártó Péter  külgazdasági és 
külügyminiszter a Kossuth rádió 
Vasárnapi újság című műsorában 
tegnap arról beszélt: egy nagy 
nemzetközi lobbihálózat nyo-
másgyakorlása áll a magyar gyer-
mekvédelmi törvénnyel szembeni 
támadás mögött. Szijjártó Péter 
úgy fogalmazott, az Európai Bi-
zottságnak alapvetően egyetlen 
nagy problémája van a szóban 
forgó jogszabállyal, mégpedig az, 
hogy „innentől kezdve világossá 
vált, hogy az LMBTQ-aktivisták 
nem mehetnek be az iskolákba, 
óvodákba és nem beszélhetik tele 
kényük-kedvük szerint a magyar 
gyerekek fejét”. „Nem fejthetnek 
ki nekik olyan propagandát, amely 
a nem megváltoztatására vagy a 
homoszexualitás népszerűsítésére 
irányul” – húzta alá. A tárcavezető 
hangsúlyozta, az Európai Bizott-
ságnak és a liberális mainstream-
nek ez a baja a törvénnyel, „per-
sze ezt így nem lehetett leírni, ezt 
másként kellett megformulázniuk, 
és ezért írtak végül 54 oldalt”. 
Szijjártó Péter elmondta, „régóta 
lelepleződött a liberális main-
stream, ők a demokrácia defi ní-
ciója alatt azt értik, hogy minden 
úgy történik, ahogy akarják”. „Az 
is világossá vált az elmúlt évek-
ben, hogy ők nem demokraták, 
mert a demokrata elfogadja, ha 
valakinek más véleménye van, 
azt tiszteletben tartja, megpró-
bálja megérteni, és érvelni próbál 
a saját maga álláspontja mellett” 
– fejtette ki a miniszter. Kiemelte, 
a „liberális mainstream ehhez 
képest abszolút véleményhegemó-
niára törekszik, egyfajta vélemény-
terrort hoztak létre: ha valaki nem 
ért egyet velük valamilyen kérdés-
ben, akkor azt azonnal kirekesztik, 
olyan típusú jelzőkkel illetik, ame-
lyek abszolút szalonképtelenné te-
szik az adott álláspontot és annak 
képviselőjét”.

Orbán:Brüsszel megtámadott

 » A várható jelölések 
azt sugallják, hogy a 
Sandu államfőhöz kö-
tődő kormány a Nyugat 
bizalmát akarja elnyer-
ni, de Oroszországgal 
sem kíván konfrontá-
lódni” – hangsúlyozta 
a szakértő.
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