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BoszniaBoszniaBoszniaBosznia----Hercegovinával és MoHercegovinával és MoHercegovinával és MoHercegovinával és Montenegróval bővül az Adriai Chartantenegróval bővül az Adriai Chartantenegróval bővül az Adriai Chartantenegróval bővül az Adriai Charta    
 
Az Adriai Charta New Yorkban meghívta tagjai közé Bosznia-Hercegovinát és 
Montenegrót. Horvátország, Albánia és Macedónia 2003-ban írta alá az Egyesült 
Államokkal az Adriai Charta nevű dokumentumot, amely a balkáni országok NATO-
csatlakozását hivatott előmozdítani. Sean McCormack amerikai külügyi szóvivő közölte: 
az amerikai kormánynak meggyőződése, hogy a csoport bővítése megerősíti majd a 
regionális együttműködést, és elősegíti a szóban forgó országok euroatlanti integrációját. 
Horvátország és Albánia már meghívást kapott a NATO-tól áprilisban a katonai szervezet 
bukaresti csúcstalálkozóján. Macedónia meghívása azonban egyelőre várat magára 
Görögországgal fennálló névvitája miatt.                                                                       V. T. 
 
 
Újabb öÚjabb öÚjabb öÚjabb összecsapássszecsapássszecsapássszecsapásokokokok kurd felkelők és a török hadsereg között kurd felkelők és a török hadsereg között kurd felkelők és a török hadsereg között kurd felkelők és a török hadsereg között    
 
A török biztonsági erők hat tagjával végzett szeptemberben, a kurdok önállóságáért 
küzdő Kurdisztáni Munkáspárt (PKK), a Törökország délkeleti részén fekvő, Iránnal és 
Irakkal szomszédos Hakkari tartományban. Semdinli faluban három török katona és a 
kurdok támadásainak kivédésére alakult vidéki polgárőrség három tagja halt meg. 
Október elején újabb támadást intéztek Semdinliben a szeparatista kurd felkelők 
kormányerők ellen. Huszonhárom kurd harcos és tizenöt katona életét követelte ez az 
összetűzés. Ez volt az egyik legtöbb halálos áldozattal járó támadása a PKK-nak idén. Az 
1984 óta tartó harcokban eddig mintegy 35 000 ember vesztette életét.                      V. T.                                                              
 
 
 
 
Az Anna Lindh AlapítványAnna Lindh AlapítványAnna Lindh AlapítványAnna Lindh Alapítvány (www.euromedalex.org) 1001 akció című kampánya és a 
kultúrák közötti párbeszéd éve jegyében meghirdetett Találkozásaink/Our meetings című 
pályázat 10 és 30 év közötti művészekhez szól. A 2008. december 1-ig beküldendő 
műveknek két ember találkozását kell ábrázolnia irodalmi alkotások vagy a vizuális 
művészetek segítségével. Magyarországról és az euro-mediterrán régió országaiból 
is várják a műveket (euromed országok: a 27 uniós tagország, Algéria, Egyiptom, 
Jordánia, Izrael, Libanon, Marokkó, Palesztin Nemzeti Hatóság, Törökország, Tunézia, 
Szíria). 
Részletes információ a www.ourmeetings.org honlapon található.  
 
 
 
    
    
    
    
    
    


