Týden
v evropské politice (20. 8. – 26. 8. 2018)
Událost týdne:
26. srpna povolila Itálie vylodění 150 převážně eritrejských migrantů z lodě Diciotii, která před tím
pět dní kotvila u břehů Sicílie. Itálie podmínila vpuštění migrantů na pevninu závazkem členských
zemí EU k převzetí části migrantů. Většinu migrantů nakonec přijme italská katolická církev. 20-25
migrantů převezme Irsko a dalších 20 Albánie.

20. srpna odsoudil papež František v otevřeném dopise všem katolíkům sexuální zneužívání
v církvi. Zdůraznil, že církev bude maximálně usilovat o zabránění zneužívání i zamlčování
předchozích incidentů. Koncem téhož týdne se omluvil ještě jednou během mše v irském Dublinu,
kde žádal o odpuštění kvůli zneužívání nezletilých ze strany představitelů katolické církve v Irsku,
které církev dlouho přehlížela. Během téhož dne protestovaly v centru Dublinu tisíce lidí, jež
požadovaly potrestání těchto zločinů.
22. srpna se pokusily zhruba tři stovky migrantů proniknout z Maroka do španělské enklávy Ceuta,
která leží na severu Afriky. Více než stovce migrantů se podařilo překonat bezpečnostní bariéru
s ostnatým drátem. Při překonávání plotu došlo k potyčkám s policisty, sedm policistů bylo
zraněno. Španělsko se v letošním roce stalo hlavní vstupní zemí migrantů z Afriky při cestě do
Evropy. Podle údajů Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) se letos do Španělska
přes moře dostalo z Afriky až 27 800 migrantů. Dalších zhruba 4900 jich pak do země proniklo přes
severoafrické enklávy Ceutu a Melillu.
22. srpna odmítla Severoatlantická aliance (NATO) výroky ruského prezidenta Vladimira Putina o
tom, že NATO představuje svou přítomností ve východní Evropě pro Rusko hrozbu. Mluvčí NATO
Oana Lungescuová zdůraznila, že 4000 vojáků, jenž aliance rozmístila ve svém východním křídle,
nemůže ohrozit početné divize rozmístěné Ruskem. Dodala, že Rusko má navíc své vojáky na
Ukrajině, v Gruzii a Moldávii, a to navzdory nesouhlasu vlád těchto zemí.
23. srpna se omluvil ukrajinský prezident Petro Porošenko za nesplněný slib z voleb před čtyřmi
lety, kdy ukrajinským občanům přislíbil rychlé ukončení bojů v Donbasu na východě země. Konflikt
si vyžádal již více než 10 tisíc obětí. Podle Porošenka zachránil proruské separatisky před porážkou
zásah ruské armády. Porošenko při příležitosti státního svátku ve východoukrajinském městě
Dněpro vyjádřil lítost nad tím, že nedokázal naplnit naděje a očekávání, které vzbudil, a ujistil, že
ke slibům bude v budoucnu přistupovat opatrně a odpovědně.
25. srpna zadržela policie v Moskvě ruského opozičního předáka Alexeje Navalného. Podle
Navalného mluvčí Kiry Jarmyšové souvisí zadržení s lednovými demonstracemi, které do několika
ruských měst svolal právě Navalný a jimiž vyzýval k bojkotu březnových prezidentských voleb.
Podle Jarmyšové stojí za zadržením také snaha zabránit konání demonstrace proti chystané
penzijní reformě, kterou Navalnyj plánuje uspořádat v Moskvě a dalších ruských městech 9. září.
Téma penzijní reformy, jejíž součástí je zvýšení věku odchodu do důchodu, v současnosti v Rusku
rezonuje a přispívá k poklesu popularity prezidenta Putina.
26. srpna odmítla německá kancléřka Angela Merkelová (CDU) ve veřejnoprávní televizi ARD návrh
svého koaličního partnera, sociálnědemokratické SPD, na změnu přistěhovaleckého zákona, díky
níž by v Německu mohli zůstat i odmítnutí žadatelé o azyl, kteří mají stabilní práci a jsou dobře
integrováni. Návrh SPD naopak podporují zástupci církví a zaměstnavatelů, kterým schází pracovní
síly.
Telegraficky
- Dne 21. srpna začala u Moskvy mezinárodní vojenská přehlídka Armija-2018, na níž ruská
armáda představila například stíhací letoun Su-57 nebo bojový tank Armata. Cílem přehlídky
bylo získat nové zákazníky. Akce dle ruského prezidenta Vladimira Putina dokládá „obrovský
potenciál“ ruské armády.
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