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A Moldovai Köztársaság elnöki 
tisztségéért akar indulni egy afri-
kai származású férfi, hogy egye-
síthesse országát Romániával. 
John Onoje szándékát szomba-
ton, december 10-én jelentette 
be a Molodovai Köztársaság fő-
városában, Chişinăuban. 

„Bukarestben van a mi 
elnökünk is. Egyesülés-
párti vagyok. Ígé rem, 

hogy amennyiben megválaszta-
nak, hat hónapon belül egyesü-
lünk Romániával” – nyilatkozta 

Onoje. Az induláshoz 15 kép-
viselő támogató aláírására van 
szükség. Mivel a Szövetség az 
Európai Integrációért párt nem 
támogatja indulását, ezért a kom-
munista képviselők támogatásá-
ban reménykedik. A választási 
papírokat az aláírásokkal együtt 
december 16-ig kell leadni. John 
Ono je 12 évvel ezelőtt menekült 
a polgárháború elől Sierra Leo-
neből Moldovába. Több mint tíz 
évig menekült státusszal élhetett 
Moldovában, az év elején kapta 
meg az állampolgárságot.

Világszinten a munkanélküli-
ség miatt aggódók száma nő a 
leggyorsabban – derült ki egy, 
a BBC World Service által ren-
delt, 23 országban élő 11 ezer 
ember megkérdezésével elké-
szült felmérésből. 

Az évente megismételt fel-
mérés neve a The World 
Speaks. A megkérdezettek 

eleve adott problémalistáról kell 
kiválasszák, hogy mely témákról 
beszélgettek a családdal vagy ba-
rátokkal az utóbbi hónapban. A 
problémák közül a korrupció és 

a szegénység merült fel a leggyak-
rabban, ugyanakkor a megkér-
dezettek 18 százaléka említette 
a munkanélküliséget is. Az első, 
2009-ben végzett közvélemény-
kutatásban a munkanélküliség 
miatt még csak a résztvevők 3 szá-
zaléka aggódott. Világszinten a 
korrupcióról beszélnek a legtöb-
bet: a megkérdezettek mintegy 
negyede beszélt erről a lekérdezés 
előtti hetekben. A második legsú-
lyosabb probléma a mélyszegény-
ség, 20 százalékkal. Harmadik 
helyen a munkanélküliség és az 
infláció végzett 18 százalékkal.

MOldOVA

Egyesülést ígér
a fekete elnökjelölt

A világ legnagyobb 
problémái

döntött A KORMány

Összevonják  
a választásokat

döntött tegnapi ülésén a kormány: 
felelősségvállalással fo gadja el a 
helyhatósági és a parlamenti vá-
lasztások összevonására vonat-
kozó törvényt.

A döntés értelmében a kor-
mány ugyancsak a parla-
menti vita mellőzésével sze-

rez érvényt a bírák Legfelsőbb Bí-
rósághoz és Semmítőszékhez való 
kinevezését szabályzó jogszabály-
tervezetnek is. Így, ha a parlament 
is egyetért az időponttal, december 
15-én a kormány felelősségvállalás-
sal fogadja el a két jogszabályt.

SZKt SZentgyöRgyön

Találkozik  
az RMDSZ

Másodszor tartanak az 
RMDSZ megalapítása 
óta Sepsiszentgyörgyön 

SZKT-t. Először 1995-ben ülésezett 
még a városban a Szövetségi Kép-
viselők Tanácsa. December 16-án 
kormánytisztviselők és szakértők ér-
keznek Szentgyörgyre, ahol összesen 
13 szakmai találkozó lesz. Szomba-
ton 10 órakor a Bod Péter Megyei 
Könyvtár Gábor Áron-termében 
kezdődik az SZKT az Ezüstfenyő-
díjak átadásával. A napirendi pon-
tok közül a házigazda, Tamás Sán-
dor Kovászna megyei tanácselnök 
kettőt emelt ki: a Családbarát közös-
ségek program törvénycsomagjával 
kapcsolatos konzultációt, illetve a 
Szórvány cselekvési tervet.


