
A líbiai NATO-akció ellen-
zéséért, de a csecsenföldi 
háború megindításáért is 

békedíjjal tüntetné ki Vlagyimir 
Putyint egy kínai szervezet. A ta-
valy a kínai emberjogi aktivista, 
Liu Hsziap-po Nobel-békedíja 
elleni tiltakozásként létrehozott 
díjat idén nem osztotta volna ki 
a kínai kormány, de a szervezők 
hajthatatlanok. Vlagyimir Putyin 
orosz miniszterelnököt akarja 
idén díjazni a Konfuciusz-békedíj 
díjazóbizottságának tagja, Csiao 
Da-mo (Qiao Damo) költő. 
Csiao szerint Putyin a Líbia elleni 
NATO-bombázások ellenzésével 
érdemelte ki az idén a díjat, mert 
„tetteivel kiválóan szolgálta a 
béke fenntartását”. Bár békedíjról 
van szó, az indoklásban az 1999-
es csecsenföldi háború megindí-

tása is szerepel, mert „vaskezével 
és keménységével lenyűgözte az 
oroszokat, akik úgy tartják, képes 
biztonságot és stabilitást hozni 

Oroszországnak”. A BBC tegnapi 
jelentése szerint egyelőre az sem 
tisztázott, hogy Putyint egyálta-
lán értesítették a díjazásról.
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Hollandia nem vonja vissza vé-
tóját Románia schengeni csat-
lakozása kapcsán, jóllehet két 
napja Finnország bejelentette, 
hogy meggondolta magát a kér-
désben. 
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Egy bolgár rádiónak adott 
interjújában Alexander 
Vanderee, a holland bel-

ügyminisztérium szóvivője kije-
lentette, országa nem változtat 
álláspontján, mivel a két állam 
igazságszolgáltatási rendszeréről 
szóló, nyári EB-jelentések nem 
voltak éppen pozitív hangvéte-
lűek. Hozzátette, a jelentések 
miatt jelen pillanatban Hollan-
dia parlamentjének tagjai széles 
körben ellenzik a csatlakozást. 
Amennyiben 2010 januárját néz-
zük, akkor kudarcnak tekinthető 
– mondta el a Hargita Népének 
Korodi Attila, a Román Parla-
ment külügyi bizottságának el-
nöke. Véleménye szerint 2011 
már egy valóság volt, de Hollan-
diában a belső politikai disputa 
teljesen áldozatként tüntette fel 
Romániát és Bulgáriát. „A tu-
lipános akciónak ehhez semmi 
köze sincs, amely már rég azután 
jelentkezett, hogy Hollandia be-
jelentette: nem támogatja az ez 
évi schengeni csatlakozást, még 
két lépcsőben sem. A mi érte-
süléseink szerint volt egy Finn–

Holland egyeztetés. Mivel Finn-
országban a nyáron választások 
voltak és egy euroszkeptikus párt 
nyert, abban a pillanatban meg-
győzték a hollandok őket, hogy 
ne hagyják Hollandiát egyedül. 
Egy hónapja már tudtuk, hogy 
a finnek megváltoztatják állás-
pontjukat” – magyarázta Korodi. 
Ugyanakkor azt is elmondta, 
hogy Romániát most semmivel 
sem tudják kecsegtetni, de a va-
lóságban a schengeni csatlakozás 
csak egy bürokratikus eljárást 
törölne a román állampolgárok 
szempontjából.
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Álom maRad ScHengen?

Holland vétó

350 áldozata van a tüntetéseknek 

Békedíj Vlagyimir Putyinnak
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> Apostu mondjon le! A Kolozs-
vári Polgármesteri Hivatallal szemben 
tüntettek ma az ellenzéki Szociálde-
mokrata Párt (PSD) Kolozs megyei 
ifjúsági szervezetének tagjai, Sorin 
Apostu csúszópénz elfogadásával vá-
dolt polgármester lemondását követel-
ve. A tüntetésen körülbelül 20 személy 
vett részt, mindegyikük egy lapot tar-
tott a kezében. Minden lapon egy-egy 
betű szerepelt, ami összeolvasva egy 
szöveget adott ki: „Demisia Apostu”, 
vagyis „Apostu mondjon le!” A tilta-
kozók szerint Apostunak nemcsak PD-
L-s párttagsága kellene megszűnjön, 

hanem városvezetői tisztségéről is le 
kellene mondania, mivel a „polgármes-
teri és a letartóztatott státusa között 
összeférhetetlenség esete áll fenn” – 
adja hírül a Ziua de Cluj.

> Nyugdíjastüntetés. November 
22-én, a bukaresti Victoria téren, 
a kormány székháza előtt tüntetést 
szervez a nyugdíjasok szakszervezete, 
mert nem ért egyet a nyugdíjak jövő 
évi befagyasztásával. A szervezők az 
akciót szórólapokkal népszerűsítik, 
amelyen többek között az olvasható, 
hogy a nyugdíjasok vonuljanak utcára 

és követeljék a havi járulékuk emelé-
sét, illetve az ingyenes egészségügyi 
ellátást.

> Korodi: Geoană képtelen pár-
tot alapítani. Mint ismeretes, a Szo-
ciáldemokrata Párt (PSD) Országos 
Állandó Tanácsa hétfői ülésén Mircea 
Geoană pártból való kizárása mellett 
döntött. Még tavasszal megerősítette 
Liviu Dragnea, a PSD főtitkára azt a 
tényt, hogy új párt megalapítására ké-
szülődik Geoană, amennyiben őt ki-
zárják. „Terítékre került” az a pletyka 
is, hogy Geoană siker esetén az új párt-

jával esetleg kiszorítaná az RMDSZ-t 
a kormányból. Korodi Attila külügyi 
bizottsági elnök kifejtette lapunknak, 
hogy az RMDSZ kormánykoalícióban 
való részvétele sok mindentől függ. 
„Most is a jó öreg történet ütötte fel a 
fejét, hogy a magyarok tönkreteszik az 
országot. Függetlenül attól, hogy me-
lyik pártról beszélünk, megjelenik ez 
az információ. Úgy gondolom, hogy 
Mircea Geoană képtelen egy új pártot 
alapítani. Ő mindenképpen egy intel-
lektuel, de nem szervező politikus” 
– fejtette ki egyértelmű véleményét 
Korodi. (A. J.)hí
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Jogokat a kisebbségeknek

Korodi Attila képviselő is-
mertette a Hargita Népével, 
hogy az RMDSZ a jelen-
leg az Európai Kisebbségek 
Szervezetével a dél-tiroli 
és a katalán kisebbségekkel 
dolgozik együtt. „Be szeret-
nénk indítani egy polgári 
folyamatot: aláírásaink be-
nyújtásával kérjük az európai 
alkotmányban is összefoglal-
takat, amely a kisebbségi au-
tonómiára vonatkozik. Egy 
jó szakmai és munkaviszo-
nyunk van, ezt természete-
sen megelőzte közel egy két 
évtizedes barátsági viszony 
is” – fogalmazott Korodi. 

Nagyon fontos, Damasz-
kusz közelében levő ka-
tonai bázist támadtak 

meg szíriai katonaszökevények 
– állítja egy ellenzéki csoport. Az 
éjszakai támadásban a légierő hír-
szerzési szolgálata épületének egy 
részét lerombolták. A Szabad Szí-
riai Hadsereg még sosem hajtott 
végre ennyire látványos támadást: 
a hírszerzési szolgálat Asszád el-
nyomó rendszerének egyik leg-
hírhedtebb intézménye, mely a 
tüntetések leverésében is fontos 
szerepet játszott. Az arab országok 

külügyminiszterei közben arról 
tanácskoznak, hogyan lehetne fo-
kozni a szíriai kormányra neheze-
dő nyomást. Az ország Arab Liga-
tagságát a napokban függesztették 
fel. Az ENSZ statisztikái szerint a 
március óta húzódó tüntetéseknek 
már 350 áldozata van – adja hírül 
a BBC. Több mint ezer foglyot en-
gedtek szabadon Szíriában. A fog-
lyokat a rendszerellenes tüntetések 
idején vették őrizetbe – jelentette 
a szíriai állami televízió. A híradás 
szerint összesen 1180 foglyot en-
gedtek el, akiknek kezéhez nem 

tapad vér. Közben a damaszkuszi 
külügyminisztérium bejelentette, 
hogy Szíria nem vesz részt az Arab 
Liga marokkói külügyminiszteri 
találkozóján, sem pedig az ugyan-
ott rendezendő arab–török fóru-
mon. Az MTI tudósítása szerint 
az Arab Liga úgy döntött, hogy 
felfüggeszti Szíria tagságát, mert 
Damaszkusz nem hajtja végre a 
pánarab szervezet megbékélési ter-
vét, egyúttal felszólította a szíriai 
hadsereget, hogy vessen véget a 
rendszerellenes tüntetőkkel szem-
beni véres megtorlásoknak.


