Týden
v evropské politice (1 . 8. – 7. 8. 201 6)
Událost týdne:
3. srpna zaútočil mladý muž s nožem v centru Londýna. Na následky útoku zemřela žena a dalších pět
lidí bylo zraněno. Podle londýnské policie trpěl útočník duševní chorobou, nevyloučila však ani
teroristický útok. Ten samý den povolala londýnská policie do služby dalších 600 ozbrojenců, kteří
se mají podílet na ochraně místních obyvatel před teroristickými útoky.
1 . srpna proběhla další demonstrace organizovaná slovenskými opozičními stranami SaS a OĽaNONOVA, kde demonstrující žádali odstoupení ministra vnitra Roberta Kaliňáka kvůli jeho vazbám na
podnikatele Ladislava Bašternáka. Před bytovým komplexem Bonaparte, který podnikatel vlastní, se
tentokrát sešlo na 700 lidí.
2. srpna se v katedrále v Rousenu uskutečnil pohřeb kněze zavražděného předchozí týden islamisty
v kostele v Saint-Etienne-du-Rouvray. Vyjádřením interkonfesní solidarity byla přítomnost zástupců
muslimské a židovské komunity.
3. srpna oznámil Zajd Raad Husajn, vysoký komisař OSN pro lidská práva, že se počet civilních obětí na
ukrajinském Donbasu v posledních dvou měsících nebezpečně zvýšil. Zároveň uvedl, že obě strany, jak
separatisté, tak ukrajinská armáda, porušují dohodnuté příměří.
3. července zveřejnila agentura ČTK výsledky průzkumu veřejného mínění agentury Forsa . Z něj
vyplývá, že se většina Němců nedomnívá, že by nedávné teroristické útoky v Německu souvisely
s migrační politikou současné kancléřky Angely Merkelové. Zároveň u dotazovaných převažoval
názor, že německé bezpečnostní složky nejsou připravené na zajištění ochrany obyvatel a že by uvítali
zvýšení počtu policistů i zlepšení jejich technického vybavení. Tři čtvrtiny respondentů též uvedly, že
by se měl zrychlit proces vyhoštění migrantů, kterým bylo odmítnuto udělení azylu.
4. srpna zůstal zachován zostřený režim na polsko-ruské hranici v kaliningradské oblasti. Zvláštní
režim byl přijat na celých hranicích kvůli summitu NATO a Světovým dnům mládeže v Krakově. Na
zbytku hranic byla opatření zrušena k 3. srpnu. Polské ministerstvo vnitra opatření odůvodnilo blíže
nespecifikovaným možným ohrožením bezpečnosti.
4. srpna zveřejnil Český rozhlas výzvu rakouského kancléře Christiana Kerna k ukončení přístupových
rozhovorů s Tureckem kvůli krokům, které byly v zemi zahájeny po neúspěšném armádním puči.
Turecký prezident Erdogan označil v reakci na prohlášení Rakousko za „ sídlo radikálního
rasismu.“ Rakouský ministr zahraničních věcí poté v rozhovoru prohlásil, že nesouhlasí s otevřením
dalších kapitol v přístupových jednáních s Tureckem. Od roku 2005, kdy byla jednání zahájena, byla
uzavřena pouze jedna z 35 kapitol.
5. srpna proběhla druhá neoficiální volba generálního tajemníka OSN v Radě bezpečnosti OSN. Na
prvním místě se umístil bývalý portugalský premiér António Guterres. Slovenský ministr zahraničí
Miroslav Lajčák se umístil na 1 0. místě mezi 1 1 kandidáty.
6. srpna zaútočil v belgickém městě Charleroi muž mačetou na dvě policistky, kterým způsobil zranění
vyžadující lékařské ošetření . Útočník byl postřelen policisty a svým zraněním následně podlehl.
Podle belgického premiéra Charlese Michela se jednalo o teroristický útok.
Telegraficky
- Dne 2. srpna oznámila ukrajinská poslankyně Nadija Savčenková, že zahájil a hladovku,
kterou chce držet do doby, než budou propuštěni všichni Ukrajinci věznění na Donbasu.
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