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Albánia hamarosan benyújtja uniós tagfelvételi kérelmét Albánia hamarosan benyújtja uniós tagfelvételi kérelmét Albánia hamarosan benyújtja uniós tagfelvételi kérelmét Albánia hamarosan benyújtja uniós tagfelvételi kérelmét     
    
Görögország is ratifikálta az Albániával kötött társulási és stabilizációs megállapodást, 
így az ország uniós tagsága előtt megnyílt az út. Az albán kormány arról tájékoztatta az 
Európai Unió vezető testületeit, hogy a közeljövőben benyújtja európai uniós tagfelvételi 
kérelmét, melyet Tirana várhatóan júliusig el is küld Brüsszelnek.                               K. A. 
 
 
TRT6 TRT6 TRT6 TRT6 –––– Kurd televízió Törökországban Kurd televízió Törökországban Kurd televízió Törökországban Kurd televízió Törökországban    
 
A csatorna a törökországi kurdok többsége által beszélt kurmandzsi nyelvjárásban kezdte 
meg adását 2009. január első napján. Az új adó a nap 24 órájában sugároz, programjának 
gerincét hírműsorok alkotják, de játékfilmek, sorozatok, dokumentumfilmek és zenei 
adások is szerepelnek kínálatában.  
A tévécsatorna megítélése rendkívül változatos. Kurd politikusok fenntartásokkal 
fogadták az új közszolgálati tévéadó beindítását, és olyan vélemények hangzottak el, hogy 
a TRT6 csak a kormány legújabb eszköze – három hónappal a választások előtt – 
hatalmának megerősítésére. Ezzel szemben Ankara abban reménykedik, hogy a teljes 
egészében kurd nyelven sugárzó tévécsatorna gyengíteni fogja a betiltott Kurdisztáni 
Munkáspárttal (PKK) rokonszenvező Roj-TV – a műholdas tévéadó Dániából sugároz – 
befolyását Törökország többségében kurdok lakta részén.                                            V. T.  
    
    
Izrael Izrael Izrael Izrael –––– Palesztina: Tartós béke? Palesztina: Tartós béke? Palesztina: Tartós béke? Palesztina: Tartós béke?    
 
A sok évtizede húzódó közel-keleti konfliktus 2008. decembere óta újra folytatódik. Az 
ENSZ BT. határozatával egyezően 2008. június 19-én a Hamász hat hónapos tűzszünetet 
kötött Izraellel, ami december 19-én ért véget. A tűzszünet lejárta előtt több, kis 
hatótávolságú, nem irányított föld-levegő rakétát indított a Hamász és az Iszlám Dzsihád 
a Gázai övezetből, izraeli települések ellen. Válaszul, 2008. december 27-én Izrael 
megkezdte az „Öntött ólom” hadművelet kivitelezését, melynek fő céljai között a 
fegyvercsempészet, és az Izrael elleni terrorakciók felszámolása szerepelt. 
A három hetes akció 2009. január 17-én kétes eredménnyel zárult. A harcokban 1300 
palesztin vesztette életét, azonban a csempészek továbbra is folytatják tevékenységüket. 
Egyiptom a tartós tűzszünethez próbál közvetíteni a felek között, közben pedig Barack 
Obama közel-keleti megbízottja is megkezdte a tárgyalásokat a térségben.  
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