
Harmincegy amerikai és hét af-
gán katona halt meg Afganisz-
tánban, amikor lezuhant a NATO 
egyik helikoptere egy katonai 
akció után. Az afganisztáni misz-
szió 2001-es kezdete óta ez az 
amerikai egységek legnagyobb 
vesztesége.

Hírösszefoglaló

A tálibok azt állítják, hogy ők 
lőtték le a helikoptert, de 
erre egyelőre nincs bizonyí-

ték. A gépen tartózkodott húsz ka-
tona azokból a speciális osztagok-
ból, amelyek likvidálták Oszama 
bin Laden terrorista vezért. A  BBC 
brit közszolgálati médium interne-
tes oldalán azt írja, hogy 31 ameri-
kai és hét afgán katona veszítette 
életét a támadásban. Hamid Karzai 
afgán elnök irodája azt közölte, 
hogy a helikopter egy hadműve-
let után szállította vissza a bázisra, 
amikor lezuhant. Azt egyelőre nem 
tudni, hogy miért zuhant le a gép, 
de a tálibok azt állítják, ők lőtték le 
a helikoptert. Az afganisztáni misz-
szió 2001-es kezdete óta ez az ame-
rikai egységek legnagyobb veszte-

sége. A Guardian című brit napilap 
internetes oldalán azt írja, ritka, 
hogy egyetlen akció ennyi áldozat-
tal járjon. Az elmúlt hónapban a 
nemzetközi csapatok számára a leg-
véresebb nap 2005 júniusában volt, 
amikor tizenhat amerikai katona 
halt meg, miután a tálibok bombát 
robbantottak a keleti Kunar tarto-
mányban.
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> Az RMDSZ felfüggesztette a koalíci-
ós megállapodást Kolozsváron. Az RMDSZ 
felfüggesztette a Demokrata-Liberális Párttal 
(PD-L) kötött megállapodást Kolozsváron, 
miután szombaton megnyílt a város központ-
jában a zöldségpiac – jelentette be szombaton 
Máté András, az RMDSZ Kolozs megyei szer-
vezetének elnöke. A politikus hangsúlyozta, 
nem önmagában a piaccal van bajuk, hanem 
azzal az eljárással, ahogyan a város polgármes-
tere önhatalmúlag, az RMDSZ megkérdezése 

nélkül döntött a piac megnyitásáról, miután 
köztudott, hogy a Főtér az elmúlt hónapok-
ban szervezett rendezvények miatt állandó vita 
tárgyát képezte a koalíciós partnerek között. 
Sorin Apostu polgármester a piac megnyitása 
alkalmából elmondta: huszonnyolc termelő 
közül öt magyar nemzetiségű is árulja termé-
keit, és szerinte ez bizonyítja, hogy hasznos a 
piac megnyitása. Daniel Buda, a PD-L Kolozs 
megyei szervezetének elnöke az Agerpresnek 
elmondta: nem egy történelmi töltetű helyről 
van szó, hanem pusztán Kolozsvár egyik par-
kolójában szervezték meg a vásárt, ezért értet-

lenségét fejezte ki az RMDSZ elégedetlenke-
dése miatt. Buda szerint a PD-L és az RMDSZ 
holnap tárgyal a kialakult helyzetről. Meggyő-
ződése, hogy a feleknek sikerül közös nevezőt 
találni, és folytatják városi szinten is a koalíciós 
együttműködést.

> Bokor lesz a kézdivásárhelyi RMDSZ-
jelölt. Az RMDSZ kézdivásárhelyi szer-
vezete a Bálványosfürdőn tartott, bővített 
választmányi ülésén eldöntötte, a jövő évi 
önkormányzati választásokon Bokor Tibor 
szenátort indítják versenybe a polgármeste-

ri székért. A testületi tanácskozáson Markó 
Béla szenátor, volt szövetségi elnök is részt 
vett. Az ülésen ismertették a kolozsvári 
Kvantum Research Kft. által ez év április 26. 
és május 18. között elvégzett közvélemény-
kutatás eredményeit. Barna Gergő szoci-
ológus elmondta, az eredmények alapján, 
amennyiben most lennének a helyhatósági 
választások, Bokor Tibor jelentős, 68,7–
31,3 százalékos arányban győzné le Rácz 
Károly jelenlegi polgármestert. Az eredmé-
nyek ismertetése után Bokor Tibor szenátor 
bejelentette, vállalja a jelölést.

Ország – világ
politika
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31 amerikai katona életét 
vesztette Afganisztánban

Több TucAT sebesüLT

Zavargások Londonban

Hirdetés

zavargások robbantak ki tegnap-
ra virradó éjjel London Tottenham 
városrészében amiatt, hogy ren-
dőrök lelőttek egy helyi férfit; a 
tüntetők és a rohamrendőrök kö
zötti összecsapásban több tucat-
nyian megsérültek.

Mti

S zombat este kezdődtek a 
rend bontások, miután mint-
egy kétszázan gyűltek össze 

a tottenhami rendőrőrs előtt, tilta-
kozva a 29 éves férfi halála miatt, aki 
csütörtökön egy lövöldözés során 
vesztette életét. A tüntetők „igaz-
ságot” követeltek. A tömeg egyre 
terebélyesedett, és a megmozdulás 
csakhamar rendbontássá fajult: a 
tiltakozók összecsaptak a helyszínre 
vezényelt rohamrendőrökkel, Mo-
lotov-koktélokkal, üvegpalackokkal 
és petárdákkal dobálták őket. Az 
összecsapásban a legfrissebb jelenté-
sek szerint 26 rendőr és három civil 
megsérült, két rendőrt még mindig 
kórházban ápolnak. A rendőrök 42 
embert letartóztattak. Az összecsapás 
helyszínét kordonnal vették körül.

Felgyújtottak két rendőrautót 
és egy emeletes buszt, továbbá né-
hány épület – köztük egy Aldi szu-
permarket és egy szőnyegbolt – is 
kigyulladt. A zavargásban betörték 

a környékbeli üzletek kirakatait. 
Két fotóst megvertek, felszerelésü-
ket összetörték. Helyszíni jelenté-
sek szerint fosztogattak is: megpa-
kolt bevásárlókocsikkal hagyták el 
a helyszínt. A tűzoltók a zavargá-
sok miatt eleinte nehezen tudtak 
a helyszínre jutni, később azonban 
sikerült megfékezniük a lángokat.

David Lammy, Tottenham par-
lamenti képviselője szombaton úgy 
nyilatkozott: „Azok, akik emlékez-
nek a múltbeli pusztító konfliktu-
sokra, nem akarják, hogy ismét olyan 
helyzet alakuljon ki. Már van egy 
gyászoló család a közösségünkben, 
és a további erőszak nem enyhítheti 
a fájdalmat.” A képviselő később kö-
zölte: úgy tűnt, hosszú órákig folytak 
a zavargások, amíg a rendőrség meg-

tette a szükséges lépéseket. David 
Lammy szerint már az elején meg kel-
lett volna fékezni az akkor még nem 
olyan kiterjedt zavargást.

Theresa May belügyminiszter 
kijelentette: „A közbiztonság és 
-tulajdon ilyen mértékű semmibe-
vételét nem lehet tolerálni. Teljes 
mértékben támogatom a rendőrsé-
get a rend helyreállításában.” A mi-
niszterelnöki hivatal, a Downing 
Street egy szóvivője azt emelte ki, 
hogy a zavargás „teljességgel elfo-
gadhatatlan. Nincs mentség arra 
az erőszakra, amellyel a rendőrség-
nek és a civileknek szembesülniük 
kellett”. Adrian Hanstock rend-
őrparancsnok úgy fogalmazott, a 
békés tüntetést „eltérítette néhány 
bűnöző elem”.

Tottenham – Anglia egyik legnincstelenebb környéke

Tottenham nemcsak London, hanem általában véve Anglia egyik leg-
nincstelenebb környéke, ahol a gyerekek fele szegénységben él. Itt van a 
főváros egyik legnagyobb fekete bőrű közössége. Az etnikai indíttatású 
ellentétek, a rendőrséggel szembeni ellenérzések, illetve az erőszakos 
tömegmegmozdulások nem új keletűek. 1985-ban halálos áldozatokat 
követelő zavargások robbantak ki itt, miután egy asszony házkutatás 
közben szívelégtelenségben meghalt. A BBC szerint a 26 évvel ezelőtti 
eset óta a helyi közösség és a rendőrség kapcsolata általában jó volt, a 
csütörtöki lövöldözés miatt azonban ismét megnőtt a feszültség.

Egy helyi férfit lelőttek a rendőrök, ez váltotta ki London legszegényebb negyedében a zavargásokat fotó: mediafax


