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Kivonják a spanyol katonákat KoszovóbólKivonják a spanyol katonákat KoszovóbólKivonják a spanyol katonákat KoszovóbólKivonják a spanyol katonákat Koszovóból    
 
Tízévi szolgálat után kivonják a 632 fős spanyol kontingest Koszovóból. A katonák 
fokozatos kivonására még a nyár vége előtt sor kerül. Tíz év alatt több mint 22 ezer 
spanyol katona fordult meg "koszovói földön", 52 ezer járőrözést hajtott végre, nagy 
mennyiségű aknát szedett fel, és rengeteg segélyt osztott szét a lakosságnak.  
A NATO bírálattal fogadta a bejelentést: "A koszovói NATO-erők (KFOR) létszámában és 
szerkezetében minden változás szövetséges döntést igényel... amikor egyetértés van 
abban, hogy megteremtődtek ehhez a politikai és biztonsági feltételek Koszovóban, és ez 
a pillanat még nem jött el" - mondta Jaap de Hoop Scheffer NATO-főtitkár. 
A szóvivője útján nyilatkozó politikus hozzátette, hogy a spanyol katonák távozása 
ellenére a szövetséges misszió "teljes mértékben képes lesz ellátni az összes feladatát" 
Koszovóban.                                                                                                                    K. A. 
 
 
Földrengés OlaszországbanFöldrengés OlaszországbanFöldrengés OlaszországbanFöldrengés Olaszországban    
 
Több, mint ezren megsérültek - közülük 179-en súlyosan - és 289-en vesztették életüket 
az április 9-ei olaszországi földrengésben. A rengés Rómától 95 km-re, Abruzzo 
tartományban történt, melynek centruma L’Aquila közelében volt. A földmozgás a 
Corriere szerint a Richter-skála szerinti 5,8 erősségű volt, az Amerikai Földtani Intézet 
azonban 6,3-as rengést jelentett. A rengésben a BBC szerint 40-50 ezren, a Reppublica 
szerint százezren váltak hajléktalanná.  A hétfői földmozgást több utórengés követte, ezek 
közül az eddigi legnagyobb, 4,8-es erősségű kedden este rázta meg Abruzzot. Április 10-
ét nemzeti gyásznappá nyilvánította az olasz állam, az áldozatok többségét ezen a napon 
közösen helyezték végső nyugalomra.                                                                            K. A. 
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Az előrejelzéseknek megfelelően, a március utolsó vasárnapján megtartott választásokon 
a kormányzó Igazság és Fejlődés Pártja (AKP) diadalmaskodott, ugyanakkor a 
kormánypárt szavazóinak jó részét elvesztette a legutóbbi voksolás óta. A korábbi          
47 %–ról 39 %–ra esett a támogatottsága. Elemzők szerint a kormányzó párt 
népszerűségvesztése mögött az egyre romló gazdasági teljesítmény és a növekvő 
munkanélküliség áll. 
Az Erdoğan miniszterelnök pártja nem tudta megnyerni Diyarbakir városát, ami a dél-
keleti – kurdok lakta – területek legnagyobb települése, de több kulcsfontosságú várost is 
elveszített, köztük Izmirt is. 
A CHP (Köztársasági Néppárt) a szavazók 23 %–át nyerte meg, a szélsőjobboldali MHP 
(Nemzeti Mozgalom Pártja) 16 %–ot szerzett, míg a kurd Demokratikus Néppárt (DTP) 
pedig 5,3 %–ot kapott.                                                                                                     V. T.  
    
    
    
    
    


