Týden

v evropské politice (13. – 19. 5. 2013)

Událost týdne:
14. května představili britští konzervativci návrh zákona, jenž zavazuje zemi k uspořádání referenda o členství
Spojeného království v Evropské unii, a to do roku 2017. Americký prezident Barack Obama doporučil, aby se
britská vláda nejdříve pokusila prosadit v unii reformy, které Velká Británie v unii požaduje.
14. května byla v Německu publikována životopisná kniha o kancléřce Angele Merkelové (První život Angely
M.), napsaná dvěma německými novináři. Podle autorů byla A. Merkelová například zodpovědná za propagaci
komunistické ideologie v NDR v době, kdy byla tajemníci FDJ pro agitaci a propagandu.
Od 13. května mohou do Ruska cestovat profesionální sportovci, členové oficiálních delegací, trenéři, vedoucí
mužstev a rozhodčí bez víz, což má mimo jiné zjednodušit příjezd účastníků olympiády v Soči.
Poslankyně Vladimíra Lesenská (ČSSD) označila v rozhovoru pro ruskou agenturu, že nevládní organizace
financované ze zahraničí jsou nebezpečné, jelikož začínají jednat v zájmu těch, kdo je financují, a nikoliv
ve prospěch daného státu.
Generální ředitel společnosti South Stream Transport Marcel Kramer oznámil, že první větev plynovodu South
Stream začne zemní plyn z Ruska do Evropy přivádět do konce roku 2015. Plynovod má vést přes Černé moře,
Bulharsko, Srbsko, Maďarsko, Slovinsko a severní Itálii. Na plnou kapacitu by měl plynovod najet v roce 2018.
17. května se uskutečnil Mezinárodní den proti homofobii. K příležitosti tohoto dne byly zveřejněny výsledky
průzkumu veřejného mínění o tom, jak se žije LGBT osobám v Evropě. 47 % dotázaných zažilo v posledním roce
diskriminaci nebo obtěžování spojené s jejich sexuální orientací. 91 % dotázaných uvedlo, že před dosažením
18 let věku bylo svědky negativních poznámek či chování žáků vůči osobám LGBT.
18. května podepsal francouzský prezident Françoise Hollande zákon, který umožňuje osobám stejného
pohlaví uzavírat sňatky a adoptovat děti. Přitom podle průzkumů veřejného mínění je Francie vůči
homosexuálům nejméně tolerantní země v západní Evropě. Celkem 28,8 % dotázaných uvedlo, že by nechtělo
mít za souseda homosexuála. Například ve Švédsku to je pouze 3,6 %.
18. května se uskutečnily v Augsburku 64. Sudetoněmecké dny, kde byl mimo jiné vyzdvihnut nedávný projev
Petra Nečase v bavorském zemském parlamentu, ale také současného ministra zahraničí
Karla Schwarzenberga, jenž odsoudil v prezidentské kampani poválečný postup Edvarda Beneše vůči německé
menšině. Vrcholem dnů bylo předání evropské Karlovy ceny bavorskému premiérovi Horstu Seehoferovi,
kterou obdržel za sblížení mezi sudetskými Němci a Českou republikou. Český dokumentarista David
Vondráček obdržel sudetoněmeckou cenu za lidská práva za filmy o poválečných událostech.
19. května informoval německý deník Welt o zatčení údajně bývalého dozorce Hanse Lipschise z Osvětimi,
který se svým jednáním měl podílet na vraždách více než 9 tisíc lidí. Zatčení proběhlo na začátku května.
Telegraficky:
 15. května schválila výkonná rada Mezinárodního měnového fondu tříletý úvěr v hodnotě 1,3 miliardy
dolarů pro Kypr.
 17. května se měly konat protesty učitelů v Řecku, které však byly odvolané. Vláda totiž učitelům pohrozila
zatčením těch, kteří nenastoupí do práce a budou stávkovat.
 Ruská vláda chystá zavést kvůli zvýšení kázně a snížení sociálního napětí a nespokojenosti ve společnosti
povinně pěvecké sbory v armádě, na vysokých vojenských školách, ale i ve věznicích.
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