Týden

v evropské politice (7. 9. – 13. 9. 2015)

Událost týdne:
Dne 12. září se poslanec Jeremy Corbyn stal předsedou britské Labour Party. Labouristé ho 59,5 % zvolili již v
prvním kole. Šestašedesátiletý socialista Corbyn původně kandidovat nechtěl a jeho nominace přišla na
poslední chvíli. Od členské základny nyní získal silný mandát. Nový předseda Labour Party chce mnohem víc
utvářet stranickou agendu podle konkrétních požadavků a názorů členské základny. Corbyn sám sebe označuje
za demokratického socialistu. Je to člověk, který chce třeba vracet do debaty možné znárodňování některých
klíčových segmentů britského průmyslu. Jeremy Corbyn je také přesvědčený pacifista a velký odpůrce
Severoatlantické aliance. Není ani příliš velký sympatizant Evropské unie, současně ale nechce být tím, kdo
povede kampaň labouristů za odchod z Unie.
7. září řekl francouzský prezident Francois Hollande na své pravidelné půlroční tiskové konferenci, že navrhne
uspořádání mezinárodní konferenci o přistěhovalecké krizi ve Francii. Francouzský prezident také oznámil, že
Francie v příštích dvou letech přijme 24.000 migrantů.
8. září prohlásila premiérka Severního Porýní-Vestfálska, že vládní odhad až 800.000 běženců, kteří se letos
uchýlí do Německa, bude překonán. Podle ní by proto měla spolková vláda přehodnotit balík připravovaných
opatření. Předpoklad až 800.000 běženců byl oficiálně ohlášen před třemi týdny, do té doby se počítalo s asi
450.000 uprchlíky. Německo nyní čelí největšímu přílivu uprchlíků, který značně zatěžuje spolkové země.
Vládní koalice se již dohodla na balíku azylových opatření, Německo mimo jiné v nadcházejícím roce uvolní asi
šest miliard eur (162 miliard korun), velká část z této sumy poputuje přímo spolkovým zemím. Současný příliv
běženců výrazně překonává zatím největší uprchlickou vlnu, s níž se muselo Německo vypořádat. Ta přišla v
roce 1992 v době válek v bývalé Jugoslávii. O azyl tehdy v Německu žádalo zhruba 440.000 lidí.
8. září řekl generální tajemník Organizace spojených národů Pan Ki-mun, že většina z běženců proudících do
zemí Evropské unie prchá před válkami a násilím a má právo požádat o azyl. Podle něj by Evropa měla k
uprchlíkům přistupovat humánně a důstojně. Jak uvádí OSN ve svém dnešním prohlášení, Pan k tomuto
telefonicky vyzval představitele řady evropských zemí včetně Česka. Jak dodal mluvčí OSN Stéphane Dujarric,
generální tajemník zdůraznil individuální i kolektivní odpovědnost Evropských států přistoupit k otázce
uprchlíků humánně a zodpovědně, přičemž vzal v úvahu výzvy, které tato situace představuje pro některé
členské země.
9. září má do aténského přístavu Pireus dorazit dalších zhruba 4000 uprchlíků, které z ostrova Lesbos u Turecka
přepravují dva mohutné trajekty. Řecké úřady se tak urychleně snaží ulevit tomuto východoegejskému
ostrovu, na kterém je podle odhadů kolem 20.000 běženců. Přitom se denně se na Lesbu vyloďuje tisícovka
dalších.
10. září oznámila média, že Rusko potvrdilo schůzku tzv. normandské čtyřky na 2. října 2015 v Paříži. Prezidenti
Francie, Ukrajiny, Ruska a německá kancléřka se na tom dohodli ve večerním telefonickém rozhovoru
věnovaném situaci na Ukrajině.
Telegraficky:
 Dne 7. září oznámila média, že se nabídlo přes 2000 Britů, že může ve svých domech ubytovat
uprchlíky, kteří utíkají před válkou a pronásledováním zejména ze Sýrie,
 dne 13. září Německo uzavřelo dočasně hraniční přechody s Rakouskem, důvodem je zvládnutí
migrační vlny.
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