Týden

v evropské politice (31. 8. – 6. 9. 2015)

Událost týdne:
Dne 1. září informovala Mezinárodní organizace pro migraci (IOM), že více než 350 000 migrantů překonalo
letos Středozemní moře na cestě do Evropy. Přinejmenším 2 643 jich přitom přišlo o život. Téměř 235 000 lidí
dorazilo od ledna do Řecka a 115 000 do Itálie. Asi 2000 migrantů se přes moře dostalo ke španělským břehům
a asi stovka nebezpečnou plavbu ze severní Afriky ukončila na Maltě. Za celý předchozí rok přitom překonalo
na různých plavidlech Středozemní moře asi 219 000 lidí. Obětí na lidských životech si cesta
za lepším životem v Evropě v roce 2014 podle Vysokého komisaře Organizace spojených národů pro uprchlíky
vyžádala asi 3 500. Takřka třetinu všech migrantů přicházejících do Evropy přes Středozemní moře tvoří
Eritrejci, druhou nejpočetnější skupinou jsou Nigerijci následováni Somálci, Súdánci a Syřany.
31. srpna řekla rakouská ministryně vnitra Johanna Miklová-Leitnerová, že země zpřísnila kontroly
na přechodech své východní hranice. Podle maďarské tiskové agentury MTI se kvůli tomu na hlavní maďarské
dálnici M1 vedoucí do Rakouska vytvořila fronta dlouhá až 20 kilometrů.
3. září oznámila média, že radní města Petrohrad omítli žádost pravoslavné církve o bezúplatné předání
slavného chrámu sv. Izáka. Klasicistní chrám sv. Izáka je jedním ze symbolů Petrohradu a dodnes funguje jako
muzeum s vyhlídkovým ochozem, odkud se otevírá nejkrásnější pohled na město. Město trvá na tom,
že památku světového významu, chráněnou UNESCO, má spravovat stát. Církev oponuje tím, že chrám není
výstavní sál a má sloužit v první řadě věřícím. Izakijevský chrám loni navštívilo tři a půl milionu turistů.
4. září zahájil předseda strany za nezávislost Spojeného království (UKIP) Nigel Farage své turné a kampaň
za vystoupení Velké Británie z Evropské unie. Slibuje tisíce dobrovolníků, 12 regionálních koordinátorů, směsici
malých lokálních akcí s vystoupeními v obrovských arénách. Vše přenášené online. Má jít o největší
euroskeptickou kampaň od referenda v roce 1975.
5. září oznámila média, že Norsko ocenilo Edwarda Snowdena, který zveřejnil informace z amerických tajných
služeb o rozsáhlém sledování komunikace Američanů i lidí v zahraničí. Ocenění norského spisovatele
Björnstjerna Björnsona získal za svobodu slova.
6. září řekl maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó, že za uprchlickou krizi na maďarském území mohou
nezodpovědné výroky některých západoevropských politiků. Uprchlíci a migranti se podle maďarského
ministra zahraničí začali chovat agresivně a odmítli snahu policie převést je do utečeneckých táborů, kde by
byli v souladu s předpisy zaregistrováni. Místo toho chtěli rovnou odejít směrem na Západ, což jim Maďarsko
nakonec umožnilo.
6. září začalo v Polsku referendum o změně volebního systému. Polští občané rozhodují, zda má být v zemi
zaveden většinový volební systém, místo současného poměrného. Hlasování se týká i financování politických
stran a daňových předpisů. Aby bylo platné, musí se ho zúčastnit nadpoloviční většina voličů.

Telegraficky:
 Dne 31. srpna prohlásil francouzský ministr hospodářství Emmanuel Macron, že současná podoba
evropské měnové unie povede k sebezničení a že je potřeba ji přebudovat.
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