Týden
v evropské politice (27. 8. – 2. 9. 2018)
Událost týdne:
1. září pokračovala ve východoněmeckém městě Chemnitz (Saské Kamenici) série demonstrací
pravicových extremistů i jejich odpůrců. Demonstrace, kterých se zúčastnily tisíce lidí z obou
táborů, probíhaly již od předchozího víkendu. Napětí vyvolala smrt německého občana, z níž jsou
podezřelí dva mladí imigranti z Iráku a Sýrie. Počátkem týdne dokonce zaútočili pravicoví
radikálové na několik přistěhovalců. Zraněno bylo asi 18 osob. Útoky na imigranty ostře odsoudila
německá vláda. Kancléřka Angela Merkelová uvedla, že štvanice a nenávist k právnímu státu
nepatří. Během téhož týdne zveřejnily pravicové skupiny na internetu autentický zatykač na
jednoho z podezřelých. Státní zastupitelství v Drážďanech začalo řešit, jak se skupiny k zatykači,
který měly k dispozici státní zastupitelství, policie, obhájci a soud, dostaly.

27. srpna byl odsouzen ruský opozičník Alexej Navalnyj k 30dennímu vězení za svolání
nepovolené lednové demonstrace proti prezidentu Vladimiru Putinovi. Putinovi kritici se
domnívají, že skutečným důvodem uvěznění je snaha umlčet Navalného před demonstracemi
proti penzijní reformě, které zamýšlí uspořádat 9. září.
29. srpna navrhnul ruský prezident Vladimir Putin v televizním projevu zmírnění plánované
důchodové reformy, která poslední dobou hýbe Ruskem a přispívá k poklesu tradičně vysoké
Putinovy popularity. Putin konkrétně prosazuje zvýšení věku odchodu do důchodu pro ženy o pět,
nikoliv o původně zamýšlených osm let. Matky s mnoha dětmi by mohly jít do důchodu i dříve.
Rusky nyní odchází do penze v 55 letech. Navzdory Putinovu zmírňujícímu návrhu protestovaly
koncem téhož týdne tisíce Rusů po celé zemi proti zamýšlené reformě. Demonstraci svolala
Komunistická strana.
31. srpna přišel při výbuchu v restauraci ve východoukrajinském Doněcku o život jeden z hlavních
představitelů proruských separatistů, šéf neuznávané Doněcké lidové republiky Alexandr
Zacharčenko. Moskva viní z atentátu Kyjev. Povstalci též přičítají Zacharčenkovu smrt Ukrajině.
Podle ukrajinské tajné služby SBU stojí za Zacharčenkovou smrtí naopak „vnitřní konflikty mezi
separatisty“. Ruský list Kommersant později v témže týdnu uvedl, že výbušnina byla skryta do
jedné ze stojacích lamp či lustru v přísně střeženém podniku, kam nemohla být umístěna bez
přispění osob z řad separatistů.
31. srpna uvedl server ČTK, že předseda Evropské komise (EK) Jean-Claude Juncker informoval
v programu německé televize ZDF, že na základě veřejné konzultace, ve které mohli občané zemí
EU hlasovat o ponechání nebo zrušení střídání letního a zimního času, předloží EK členským
zemím EU ke schválení návrh na zrušení každoročního přechodu na letní čas.
2. září informoval server ČTK s odvoláním na rozhovor, který poskytl německý ministr zahraničí
Heiko Maas bulvárnímu listu Bild, že podle Maase by jednotlivé členské státy EU neměly být na
základě většinového hlasování nuceny k přijímání uprchlíků. Mass se domnívá, že EU by neměla
dopustit, aby ji téma migrace nadále rozdělovalo. Země, které uprchlíky přijímat nechtějí, mohou
dle něj pomáhat jiným způsobem.
Telegraficky
- Dne 28. srpna oznámil ruský ministr obrany Sergej Šojgu, že Rusko v září uspořádá vojenské
cvičení ve střední a východní části Ruska s názvem Východ 2018, do nějž se zapojí asi 300 tisíc
vojáků a více než tisíc kusů vojenské techniky. Podle Šojgua půjde o největší cvičení od roku
1981.
- Dne 30. srpna navrhl rakouský ministr obrany Mario Kunasek, který je členem protiimigrační
Svobodné strany Rakouska, na neformálním jednání ministrů obrany EU, aby policii pomáhala i
armáda s ochranou vnějších hranic EU.
- Dne 31. srpna informovala agentura ČTK, že soud v Londýně potrestal 30letého britského
občana Naa'imura Rahmana doživotním odnětím svobody s 30letým vězením bez nároku na
podmínečné propuštění za plánování atentátu na britskou premiérku Theresu Mayovou.
Rahman se hlásí k teroristické organizaci Islámský stát.
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