Týden

v evropské politice (1. 1. – 5. 1. 2014)

Událost týdne:
Dne 1. ledna byly zveřejněny preference politických stran ve Spojeném království Velké Británie. Podle
průzkumů, které se konaly ve dnech 6. – 13. prosince 2013, by parlamentní volby vyhrála Labouristická strana,
která by získala 38,33 % všech hlasů, což by znamenalo 364 křesel v dolní komoře britského parlamentu. Ačkoli
labouristé oslabili oproti poslednímu průzkumu asi o 2,6 %, stále by si udrželi většinu. Konzervativní strana
vedená Davidem Cameronem by získala 32,10 % hlasů, což by znamenalo 235 křesel. Konzervativci si polepšili
asi o jedno procento. Třetí liberálové by získali 9,81 %, která by jim zajistila 23 mandátů. Strana za nezávislost
Spojeného království (UKIP) by sice získala více než liberálové, ale díky většinovému volebnímu systému by na
mandáty nedosáhla. Průzkumu se zúčastnilo 8 905 respondentů.
1. ledna prošlo centrem Kyjeva kolem 15 tisíc ukrajinských nacionalistů, kteří si připomněli 105. výročí od
narození vůdce Ukrajinské povstalecké armády za druhé světové války Stepana Bandery. Bandera patří k
výrazně kontroverzním postavám ukrajinských dějin. Za druhé světové války bojoval sice za svobodu Ukrajiny
proti nacistům, ale spolu s jednotkami německého wehrmachtu pak i proti Rudé armádě. Jeho bojovníci v
západní Ukrajině brutálně pronásledovali příslušníky jiných národností, zejména Poláky a Židy.
2. prosince odstartovala varovná kampaň Křesťansko-sociální unie (CSU) v Bavorsku k možnému masivnímu
zneužívání sociálních dávek bulharskými a rumunskými migranty. Strana přišla se sloganem „Kdo podvádí, letí.“
Předseda CSU Horst Seehofer chce ve vládě prosadit, aby noví přistěhovalci neměli v prvních třech měsících
nárok na žádnou sociální pomoc. Přistiženým podvodníkům má být navíc jednou pro vždy zakázán vstup do
země.
3. prosince oznámila německá kancléřka Angela Merkelová, že na příští týden svolala krizové zasedání svého
nového kabinetu kvůli šířící se hysterii v Německu týkající se údajné vlny přistěhovalců z Bulharska a
Rumunska. Pro tyto dvě země prvního ledna přestalo platit omezení volného pohybu v rámci Schengenského
prostoru.
4. ledna přinesla média zprávu, že předseda katalánské autonomní vlády Artur Mas rozesílá zvláštní dopisy a
memoranda 45 zemím světa, ve kterých vysvětluje, proč by mělo mít Katalánsko nárok na samostatnost, i na
uspořádání referenda o nezávislosti. Referendum je sice v rozporu se španělskou ústavou, katalánská vláda ho
ale přesto svolala na listopad tohoto roku. Snaha katalánských politiků vysvětlit mezinárodní komunitě
separační motivy souvisí i s tím, že region by v případě osamostatnění chtěl pokračovat jako součást Unie i
eurozóny.
5. ledna potvrdil papež František, že ve dnech 24. – 26. května 2014 navštíví Izrael. Cesta do Svaté země bude
součástí několikadenní cesty, která bude mít celkem tři etapy: Ammán, Betlém a právě Jeruzalém. Papeže
Františka loni pozvali Izraelci i Palestinci. Vatikán v minulosti několikrát vyjádřil naději, že pro izraelskopalestinský konflikt se najde spravedlivé a trvalé řešení.

Telegraficky:
 Dne 1. prosince vystoupil papež František z okna nad Svatopetrským náměstím, které zaplnily
desetitisíce věřících, turistů a Římanů, aby pronesl novoroční bohoslužbu,
 dne 4. ledna vydala agentura Reuters zprávu, že Ruský prezident Vladimir Putin zmírnil omezení, která
v dějišti zimní olympiády v Soči zapovídala do března jakékoli demonstrace.
© CEVRO – Liberálně-konzervativní akademie 2014
www.cevro.cz, info@cevro.cz
Zpracoval: Lukáš Rieger

