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> Rendőrökkel csaptak össze egy vas-
útvonal ellenzői. Több ezren tiltakoztak 
tegnap Olaszországban egy nagy sebességű, 
Franciaországba tartó vasútvonal építése 
ellen, s a megmozdulás résztvevői a kivezé-
nyelt rendőrökkel is összecsaptak. A tün-
tetők a Torinó és Lyon közötti vasútvonal 
korszerűsítését azért ellenzik, mert szerin-
tük a munkálatok károsítják a Torinótól 
nyugatra lévő susai völgyet. A megmozdu-
lás résztvevői szalmiákszesszel teli palac-

kokkal, kövekkel és petárdákkal dobálták 
a kivezényelt rendfenntartókat, akik közül 
45 rendőr és csendőr megsebesült. Leg-
alább öt embert letartóztattak. A vasútvo-
nal korszerűsítését egyszer már le kellett ál-
lítani 2006-ban. A tiltakozás a héten újból 
kezdődött, miután új szakaszon kezdődtek 
meg a munkálatok. A nagy sebességű vasúti 
összeköttetés a helybéliek szerint károsítja a 
környéket, s az ellenzők egy alagút építését 
is meg akarják akadályozni, mert szerintük 
abból esetleg ártalmas anyagok kerülhetnek 
a környezetbe.

> Női miniszterelnök Thaiföldön? A 
szavazóhelyiségből kilépők megkérdezé-
sén alapuló, exit poll felmérések szerint az 
ellenzékiek nagy fölénnyel nyerték meg a 
thaiföldi előrehozott választásokat. Ha ezt 
a hivatalos végeredmény is megerősíti, ak-
kor a 2006-ban száműzött kormányfő húga 
lehet Thaiföld első női miniszterelnöke. Az 
egypárti kormányalakítás azonban újabb 
belpolitikai válságot okozhat az országban, 
ahol a tavalyi választások után vérengzés 
tört ki. A bangkoki Szuan Duszit Egyetem 
exit pollja alapján a Thakszin Sinavatra volt 

kormányfő húga, Jinglak Sinavatra vezette 
Pheu Thai 313 helyet szerzett meg az 500 
parlamenti mandátumból, míg Abhiszit 
Veddzsadzsiva miniszterelnök Demokra-
ta Pártja csak 152-t. A bangkoki Szűz Má-
ria Mennybemenetele Egyetem felmérése 
alapján pedig a Pheu Thai 299 helyet szer-
zett meg, míg a Demokrata Párt 132-t. Az 
ázsiai országot megosztó nagy törésvonal a 
királypárti bangkoki elit (sárgaingesek) és a 
száműzetésbe vonult Thakszin szavazóbázi-
sának számító vidék (vörösingesek) között 
húzódik.

politika

Hamis az imF-vezér elleni vallomás?

Visszavárják DSK-t

Ország – világ

Dominique strauss-Kahn szövet-
ségesei azt mondják, hogy a volt 
imF-vezér visszatérhet a francia 
politikába, miután sikerül tisz-
táznia magát az ellene felhozott 
vádak alól – írta a BBC interne-
tes kiadása szombaton. lionel 
Jospin korábbi miniszterelnök 
szerint strauss-Kahnnak kell el-
döntenie, hogy szeretne-e indul-
ni a jövő évi elnökválasztáson, 
utána pedig a szocialista párt is 
döntést hozna.

Hírösszefoglaló

A szexuális zaklatással vádolt 
volt IMF-vezér ügyé ben 
történt pénteki for dulat 

nyomán több politikai szövetsé-
gese is bejelentette, szívesen lát-
ná, ha Dominique Strauss-Kahn 
visszatérne a francia politikai 
életbe, miután sikerül tisztáznia 
magát az ellene felhozott vádak 
alól – írja a BBC internetes ki-
adása szombaton. 

Lionel Jospin korábbi szocialis-
ta miniszterelnök kijelentette: „Ha 
feltesszük, hogy felmentik őt a vá-
dak alól – ami valószínűleg így lesz 
–, akkor először neki kell eldönte-
nie, hogy szeretne-e indulni az el-
nökválasztásokon jövőre, utána pe-
dig a szocialista pártnak is döntést 
kell hoznia erről.”

Jean-Marie Le Guen szocialis-
ta parlamenti képviselő szerint, 
ha az amerikai igazságszolgáltatás 
rehabilitálja Dominique Strauss-

Kahnt, akkor a politikus vissza-
nyeri a megbecsülését és fel fogja 
vállalni a küzdelmet Franciaor-
szágban.

Hivatalosan július 13-án, öt 
nappal a következő bírósági meg-
hallgatása előtt kellene a volt IMF-
vezérnek bejelentenie, hogy in-
dul-e a 2012-es elnökválasztáson. 
Ugyanakkor François Hollande 
szocialista vezető szerint ez a határ-
idő kitolható.

A posztért eddig öten szálltak 
versenybe, Martine Aubry, a francia 
Szocialista Párt (PS) főtitkára ép-
pen a héten jelentette be, hogy in-
dul. Rajta kívül François Hollande, 
a szocialisták korábbi főtitkára, 
Ségolene Royal, a szocialisták 
2007-es elnökjelöltje, aki veszített 
Nicolas Sarkozy elnökkel szemben, 
valamint Manuel Valls, Evry pol-
gármestere és Arnaud Montebourg, 
Saône-et-Loire megye tanácsának 
elnöke jelentette be, hogy elindul 
az elnöki székért.

Pénteken feloldották a szexu-
ális zaklatással vádolt Dominique 
Strauss-Kahn házi őrizetét, de to-
vábbra sem hagyhatja el az Egyesült 
Államokat. A házi őrizet feloldását 
az ügyészség kezdeményezte, miu-
tán a nyomozóik megkérdőjelezték 
a Strauss-Kahnt vádoló szobalány 
szavahihetőségét. A nő állítólag 
többször is valótlanságokat mon-
dott a nyomozóknak, ráadásul al-
világi személyekkel is kapcsolatba 
hozható.

meg Kell állapoDni a Kilométer áráról

Erdélyi autópálya: az alkun múlik 

emil Boc miniszterelnök azt nyilat-
kozta, hogy az a3-as erdélyi autó-
pálya esetében a Bechtel cégnek 
megállapodásra kell jutnia a Köz-
lekedési minisztériummal a szab-
ványköltségek alapján megállapí-
tott kilométer áráról, ezt az előző 
kormányok nem határozták meg, 
mert így „könnyebben lophattak”. 

Emil Boc miniszterelnök szom-
baton, a kolozsvári északkeleti 
körgyűrű avatásán mondta 

el, hogy „ha Románia meg állapítja a 
szabványköltségeket”, többé nem vé-
gezhetők Romániában munkálatok 
„bármilyen áron”. „A Közlekedési Mi-
nisztérium és a Bechtel közötti tárgya-
lások adják meg a választ az autópálya-

építésre vonatkozó kérdésre. Meg kell 
érteniük, hogy nem folytathatjuk a 
munkát bármilyen áron, mert közpén-
zekről van szó, és amint Románia jóvá-
hagyta a szabványköltségeket, azokat 
tiszteletben kell tartani, függetlenül 
attól, ki végzi a munkát. A Bechtelnek 
meg kell állapodnia az árról a Közleke-
dési Minisztériummal és az Országos 
Útügyi Vállalattal (CNADNR), hogy 
folytathassák az erdélyi autópályát. Ez 
az autópálya a kormány és a koalíció 
célja közt szerepel, de csak a törvé-
nyek tiszteletben tartásával” – fejtette 
ki Boc. A miniszterelnök vádolta az 
előző kormányokat, amiért „nem volt 
meg bennük a jóindulat”, hogy megál-
lapítsák az autópályák és országutak 
szabványköltségét. A miniszterelnök 

nem tudott időpontot mondani arról, 
hogy mikor kezdődnek újra a munká-
latok az erdélyi autópályánál, hanem 
megjegyezte, ezt a szakértőkre kell 
bízni.

A Brassó és Bors közötti erdélyi 
autópálya munkálatai 2004-ben kez-
dődött a Bechtellel kötött 2,2 mil-
liárd eurós szerződés alapján. 2005 
közepén megszakították a munkála-
tokat, a hatóságok újraelemezték az 
előző kormány által kötött szerző-
dést. A halasztás miatt egy évvel meg-
hosszabbították a befejezés korábban 
2012-es időpontját.

Az erdélyi autópálya munkála-
tait 2011 elején függesztették fel, 
az amerikai Bechtel cég 700 alkal-
mazottját bocsátotta el.

BelgráD még nem puHult meg

Kezdődik a szerb–koszovói megbékélés

Egy európai uniós tisztségviselő 
szerint a szerb és a koszovói kor-
mány képviselői több olyan meg-
állapodást kötöttek Brüsszelben, 
amelyek megkönnyíthetik Belgrád 
és az általa el nem ismert Koszo-
vó gyakorlati együttműködését.

Szerbia és Koszovó diplomatái 
megegyeztek az EU közvetí-
tésével zajló tárgyalásokon, 

hogy kölcsönösen hozzáférhetővé 
teszik az anyakönyvi nyilvántar-
tásokat, elismerik a felsőoktatási 
intézményekben szerzett diplo-
mákat, megkönnyítik az utazást. 
A koszovóiak például személyi 
igazolvánnyal utazhatnak majd be 
Szerbiába – mondta szombaton 

egy neve elhallgatását kérő uniós 
tisztségviselő.

Belgrád eddig minden koszo-
vói személyi okmányt semmisnek 
tekintett. A két fél eddig titokban 
tartotta a másik előtt a születések-
re, a házasságkötésekre és az elha-
lálozásokra vonatkozó adatokat. 
Szerbia az 1999-es polgárháború 
során el is vitte az ezeket az ada-
tokat tartalmazó kimutatásokat. 

„Ezek a megállapodások hozzá-
járulnak majd a lakosság néhány 
olyan problémájának a megoldásá-
hoz, amelyek Koszovó független-
ségének szerb el nem ismeréséből 
keletkeztek” –  magyarázta a dip-
lomata.

Ezek az első egyezmények a két 
balkáni ország között azóta, hogy 
Koszovó 2008-ban egyoldalúan ki-
nyilvánította függetlenségét. Pri stina 

azóta is határozottan visszautasít 
minden tárgyalást a függetlenségre 
vonatkozóan, amelyet viszont Szer-
bia nem hajlandó elismerni.

Az Európai Unió idén március-
ban kezdeményezte az első tárgya-
lásokat a két fél között, s az uniós 
tisztségviselők azt remélik, hogy 
közvetítésükkel a következő hóna-
pokban újabb megállapodások ke-
rülhetnek tető alá.

A felek között szombat délelőtt 
kezdődött ötödik tárgyalási for-
dulón a koszovói delegációt Edita 
Tahiri miniszterelnök-helyettes, míg 
a szerb küldöttséget Borko Ste fa-
novic, a külügyminisztérium poli-
tikai igazgatója vezette.

Belgrádban, Pristinában és 
Brüsszelben már előzőleg megfogal-
mazódtak olyan várakozások, hogy 
a szombati tárgyalásokon konkrét 
megállapodások születhetnek. A 
szerb delegációvezető, Stefanovic 
napközben azt mondta a Tanjug 
hírügynökségnek: „Olyan megol-
dást találtunk, amely nem jelenti 
Koszovó elismerését, viszont lehe-
tővé teszi a konkrét mindennapi 
problémák megoldását.”

Autópálya-építés Aranyosgyéres határában tavaly októberben. Mára a munkagépeket is más országba szállították fotó: mihály lászló


