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Július 22-én Törökország új parlamentet választhat 
 
Recep Tayyip Erdogan kabinetje azután állt elő az eredetileg csak novemberben esedékes 
választások előrehozásának gondolatával, hogy az alkotmánybíróság érvénytelennek 
nyilvánította az elnökválasztási procedúrát. Törökországban az államfőt a törvényhozás 
tagjai választják egyetlenegy, meg nem ismételhető hétéves időszakra. Az egyetlen jelölt, 
Abdullah Gül külügyminiszter (AKP) nem kapta meg a megválasztáshoz szükséges 
kétharmados többséget. A sikerhez 367 igen szavazatra lett volna szükség, ám az ülésen 
az 550 honatya közül csupán 361 vett részt, és Gül 357 szavazatot kapott. Válaszként az 
iszlámbarát Igazság és Fejlődés Pártja (AKP) benyújtotta, és a parlamentben el is 
fogadtatta az alkotmány módosítását (ez közvetlen elnökválasztást, és két elnöki 
periódust tenne lehetővé). Erdogan kormányfő előre közölte, hogy a módosítást 
változatlan formában másodszor is keresztülviszik a parlamenten. Ez megnyitja az utat 
azelőtt, hogy a kérdést a nép elé terjesszék, mivel Ahmet Necdet Sezer elnök 
másodszorra az indítványt már nem vétózhatja meg, hanem vagy elfogadja, vagy 
népszavazásra bocsátja.                                                     V.T.            
 
Orosz fenntartások Koszovó ügyében 
 
A nyugati államok képviselői a függetlenséget előirányzó Ahtisaari-tervet támogatva, 
mielőbbi ENSZ-döntést szorgalmaznak a jelenleg még Szerbiához tartozó tartomány 
státusáról. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter álláspontja szerint azonban a tartomány 
sorsát a szerbek és az albánok közvetlen tárgyalásain kell rendezni. Oroszország, amely 
vétójoggal rendelkezik az ENSZ Biztonsági Tanácsában tehát kifogásolta a Koszovó 
státusára vonatkozó terveket, míg a nyugatiak csak kis mértékben  lennének hajlandóak 
módosítani az eddigi álláspontjukat, továbbra is támogatva a szerbiai tartomány 
ellenőrzött függetlenségét. "Készek vagyunk elfogadni az oroszok elképzeléseit, amíg 
összeegyeztethetők az Ahtisaari-terv lényegével" - mondta az amerikai ENSZ-nagykövet, 
Zalmay Khalilzad.                                                                                                             V.T.                   
 
 
Ítélet Milan Martić ügyében  
 
Hágában a nemzetközi törvényszék június 12-én 35 év börtönbüntetést szabott ki a 
Krajinai Szerb Köztársaság volt vezetőjére, az 52 éves Milan Martićra. Az egykori 15 ezer 
négyzetkilométer nagyságú és 300 000 fős lakosságú „miniállam” belügyminiszteri majd 
elnöki funkcióját is betöltő politikust, háborús bűnök és emberiség elleni bűntettek miatt 
ítélték el. A vádirat szerint a karrierjét hajdan rendőrként kezdő Martić, mint a 
„köztársaság” legbefolyásosabb politikusa, tudott a horvát és más nem szerb nemzetiségű 
lakosság elleni atrocitásokról, gyilkosságokról, kínzásokról és deportálásokról. Ezen kívül 
a volt elnök személyesen adott parancsot Zágráb támadására 1995. májusában. Ennek 
során a horvát fővárost Orkán típusú rakétákkal lövette, aminek következtében többen 
életüket vesztették és megsebesültek. A per során Martić arra hivatkozott, hogy a 
rakétatámadással a Nyugat-Szlavóniából menekülő szerbek ezreinek életét mentette meg, 
mivel így sikerült visszafognia a horvát felet a további kegyetlenkedésektől.               K.M. 
    

    


