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H I R D E T É S

MENEDÉKKÉRŐK TÖRVÉNYTELEN ÉS ERŐSZAKOS „VISSZAVERÉSÉVEL” VÁDOLJÁK ROMÁNIÁT IS

Migránsokat bántalmaznak a határon?

Horvátországban és Görögor-
szágban vizsgálatot ren-
deltek el, Románia viszont 
nem foganatosított eljárást 
a vádak kapcsán, miszerint 
mindhárom ország rendvé-
delmi szervei menekülteket 
bántalmaznak a határon.

» PÁVA ADORJÁN

Y lva Johansson európai uni-
ós belügyi biztos mélysé-
ges aggodalmának adott 

hangot a sajtóban megjelent 
hírek láttán, melyek szerint 
egyes tagországok – legfőképp 
Görögország és Horvátország, 
illetve Románia is – törvényte-
lenül, helyenként erőszakosan 

utasítanak vissza bevándorlókat 
a határaikon. A svéd politikus 
arra kérte az említett országo-
kat, vizsgálják ki a nemzetközi 
sajtóban megjelent információ-
kat, ugyanis több neves európai 
médium – többek között a német 
Der Spiegel és a francia Libéra-
tion – videófelvételek alapján ar-
ról cikkezett: Horvátországban, 
Görögországban és Romániá-
ban részben uniós támogatást 
élvező különleges rendvédelmi 
szervek illegálisan járnak el a 
határaikra érkező migránsok-
kal. Ylva Johansson a „sokkoló” 
hírek láttán kijelentette, mind-
ez csúnya foltot ejt az Európai 
Unió megítélésén, ezért találko-
zót kezdeményezett a görög és 
a horvát belügyminiszterrel. Az 
uniós biztos a Hotnews hírportál 

cikke szerint aggodalmát fejezte 
ki az európai forrásokkal történő 
lehetséges visszaélések miatt is, 
emlékeztetve: az EU felfüggeszt-
heti a kifi zetéseket, ha sérül a 
jogállam.

A Libération menedékkérők 
nyilatkozataira hivatkozva azt 
írta, a három ország rendvédel-
mi szervei anélkül terelnek visz-
sza – olykor erőszakosan – férfi -
akat, nőket, gyerekeket az Unió 
határain kívülre, hogy esélyt 
adnának a migránsoknak a me-
nedékkérelemre. A francia saj-
tóorgánum egy „akcióban” lévő 
román határőrrel illusztrálta 
cikkét. A Libération munkatár-
sai egy nyolc hónapot tartó, hét 
ország újságíróit és nyolc médi-
umot felsorakoztató nemzetközi 
oknyomozás részeseiként szá-

moltak be a tapasztaltakról. Az 
újságírók a horvát–bosnyák, il-
letve a román határon, a szerbiai 
Majdan közelében többek között 
drónok és hőkamerák segítségé-
vel tárták fel a törvénytelen eljá-
rásokat, amelyek szerintük nem 
véletlenek, hanem elfogadott 
stratégia részei.

Andrej Plenkovic horvát kor-
mányfő azonnali vizsgálatot 
rendelt el a horvát–boszniai 
határon bántalmazott mene-
kültek ügyében; a belső vizs-
gálat szerint rendőrök követték 
el az erőszakos cselekedeteket. 
„Elítéljük az erőszakot, külö-
nösen a migránsok ellenit. Meg 
kell állapítanunk, mi történt, 
ilyen esetek nem fordulhatnak 
elő” – nyilatkozta a kormányfő 
pénteken. Nikola Milina orszá-
gos rendőrfőkapitány közölte: 
a belső vizsgálat kiderítette, 
hogy a maszkos férfi ak valóban 
a rendőrség kötelékében szol-
gálnak, ezért azonnali hatály-
lyal felfüggesztették a szolgá-
lati jogviszonyukat, és eljárás 
indult ellenük. Ylva Johansson 
uniós biztos a horvát belügy-
miniszterrel folytatott pénteki 
tárgyalásokat követően már úgy 
nyilatkozott, a zágrábi kormány 
komolyan áll az ügyhöz, a hatá-
rok védelmét úgy látja el, ahogy 
azt kell. „Világos nézőpontot 
képvisel, amely szerint határvé-
delemnek mindig összhangban 
kell lennie a jogállamisággal és 
az alapvető jogokkal” – hangsú-
lyozta a biztos. A román határ-
őrség az ügyben úgy reagált: a 
román határőrök nem kerülnek 
kontaktusba a migránsokkal, 
őket a szerb hatóságok veszik át 
és szállítják el a határövezetből.

» KRÓNIKA

Bejelentette lemondását Sebas-
tian Kurz osztrák kancellár 

(portrénkon) a szombat esti ka-
binetülést követően az ellene irá-
nyuló korrupciós vizsgálatok nyo-
mán. Közlése szerint a kancellári 
teendőket ideiglenesen Alexander 
Schallenberg külügyminiszter ve-
szi át. Ausztriában az idézett elő 
kormányválságot, hogy a múlt 
héten házkutatásokat tartottak az 
Osztrák Néppárt (ÖVP) székhá-
zában, a pénzügyminisztérium-
ban és a kancellári hivatalban. A 
gazdasági és korrupciós ügyekkel 
foglalkozó ügyészség (WKStA) 
vesztegetés és hűtlen kezelés gya-
núja miatt vizsgálódik Kurznál és 
a közvetlen környezetéhez tartozó 
politikusoknál. A WKStA akciói 
arra irányultak, hogy bizonyíté-
kokat találjanak arra, manipulál-
ta-e az ÖVP az Österreich című 
tömeglapban megjelent közvéle-
mény-kutatási adatokat 2016-ban, 
és közpénzből fedezték-e a megje-
lentetésüket. Kurz szombaton este 

bejelentette azt is, hogy az Oszták 
Néppárt (ÖVP) frakcióvezetőjeként 
folytatja politikai karrierjét. Ismé-
telten hangsúlyozta, hogy hami-
sak az ellene felhozott vádak. Mint 
mondta, a parlamenti munkához 
visszatérve megragadja a lehető-
séget, hogy megcáfolhassa a váda-
kat. Azzal indokolta lemondását, 
hogy elejét kívánja venni hóna-
pokig tartó felfordulásnak és patt-
helyzetnek. „Országom előrébb 
való személyemnél” – idézte az 
MTI Kurz szavait. Hozzátette, hogy 
a patthelyzet feloldása és az ÖVP/
Zöld Párt koalíciójának megtar-
tása érdekében döntött a lemon-
dás mellett. Sebastian Kurz már 

szerdán visszautasította azokat az 
állításokat, hogy ő állt az ügy mö-
gött. Közölte: nincs arra utaló bizo-
nyíték, hogy érintett lenne, és nem 
áll szándékában lemondani a kan-
cellári tisztségről. Pénteken este 
ugyanakkor a kancellár még azt 
mondta, hogy nem mond le tisztsé-
géről, ő és kormányának néppárti 
tagjai továbbra is cselekvőképe-
sek, és szándékukban áll az elkez-
dett munkát folytatni. Kijelentet-
te, hogy a törvény előtt mindenki 
egyenlő, és a politikusokkal sem 
bánhatnak másképp és jobban, 
mint bárkivel, de rosszabbul sem. 
Hozzátette, hogy az ártatlanság vé-
lelme őt is megilleti, és személyes 
érdeke is, hogy mielőbb tisztázhas-
sa magát. Werner Kogler zöld párti 
alkancellár csütörtökön kétségbe 
vonta Kurz politikai cselekvőké-
pességét a kialakult helyzetben, 
ami koalíciós válsághoz vezetett 
a kormányon lévő Zöld Párt és az 
ÖVP között. Kogler üdvözölte Kurz 
lemondását, és bejelentette a Zöl-
dek és a néppárt kormánykoalíció-
jának folytatását.

Lemondott az osztrák kancellár
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A szeptember 8-án készült felvételen román határőr terelget vissza bevándorlókat a szerbiai Majdan felé

Újságírók kapták
a Nobel-békedíjat

Maria Ressa Fülöp-szigeteki 
és Dmitrij Muratov orosz 

újságírónak ítélték oda az idei 
Nobel-békedíjat – jelentették 
be pénteken Oslóban. A bizott-
ság indoklása szerint Ressa és 
Muratov a „demokrácia és a tartós 
béke előfeltételének tekinthető 
véleménynyilvánítás szabadságá-
ért” folytatott erőfeszítéséért kapta 
meg a kitüntetést. „Maria Ressa 
és Dmitrij Muratov minden olyan 
újságírót képvisel, aki ezért az esz-
ményért küzd egy olyan világban, 
ahol a demokrácia és a sajtósza-
badság egyre súlyosabb kihívá-
sokkal szembesül” – idézte az MTI 
Berit Reiss-Andersent, a Nobel-bé-
kedíjat odaítélő bizottság elnökét. 
Hozzátette, „a szabad, független 
és tényalapú újságírásnak az a 
célja, hogy védelmet nyújtson a 
hatalommal való visszaéléssel, 
a hazugságokkal és a háborús 
propagandával szemben”.

Maria Ressa 2012-ben társala-
pítója volt a Rappler kormány-
kritikus oknyomozó hírportálnak, 
amelynek munkáját jelenleg is 
vezeti. A Rappler rendszeresen 
bírálta Rodrigo Duterte Fülöp-szi-
geteki elnök kijelentéseit és véres 
drogellenes háborúját. Dmitrij 
Muratov a Novaja Gazeta című 
független orosz lap alapítója és 24 
éve főszerkesztője. A lap korrup-
ciós ügyekre, rendőri brutalitásra, 
választási csalásokra derített 
fényt. Tevékenységükért súlyos 
árat fi zettek: az utóbbi években 
hat újságírójuk lett gyilkosság 
áldozata, köztük a Kreml csecsen-
földi politikáját bíráló Anna 
Politkovszkaja, akit csaknem 
napra pontosan 15 évvel ezelőtt 
öltek meg Moszkvában saját 
otthonának lépcsőházában. 
Muratov a szólás szabadságáért 
életüket vesztett kollégái érdeme-
inek tulajdonította Nobel-békedí-
ját. (Krónika)




