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Událost týdne: 

I v následujícím týdnu pokračovaly masové protivládní demonstrace v Turecku. Turecký premiér Tayyip 

Erdogan  uvedl po návratu ze zahraniční cesty, že protesty jsou na hraně zákona a je třeba je urychleně 

ukončit. Dále oznámil, že ruce, které lidé vztáhly na policii, musejí být zlomeny. Předseda vlády mimo jiné 

označil demonstranty za anarchisty a vandaly. Během protestů byly zraněny zhruba 4 tisíce lidí a již tři lidé 

zemřeli. Turecká vládnoucí Strana spravedlnosti a rozvoje odmítla konání předčasných voleb, které požaduje 

opozice. 

5. června pohrozila Čína Evropské unii zavedením protiopatření proti zavedení cel Evropské unie na dovoz 

solárních panelů z Číny. Čína zvažuje zavést opatření na dovoz vín z EU nebo na dovoz luxusních vozů. Dovozní 

cla na solární panely začala platit 6. června, a to ve výši 11,8 %. Pokud se obě země nedohodnou na řešení 

sporu (spor o prodeji solárních panelů v EU pod cenou výrobních nákladů), chystá EU zvednout clo až na výši 

47,6 %. 

5. června rozhodla belgická vláda o zavedení daně z příjmu pro členy královské rodiny. Navíc většina královské 

rodiny přijde i o státní podporu. Stání podpora bude snížena monarchovi, následníkovi trůnu, jejich manželům 

či manželce, vdově či vdovci po zesnulém panovníkovi. 

5. června zveřejnila agentura BVA výsledky průzkumu veřejného mínění, podle něhož si 80 % Francouzů myslí, 

že vůdci země neměli nikdy odvahu uskutečnit reformy, které Francie potřebuje. Zhruba 67 % občanů si myslí, 

že pokud bude země pokračovat tak jako dosud, směřujeme ke katastrofě. 

Bývalý slovinský premiér Janez Janša byl za korupci a hrozí mu trest odnětí svobody ve výši dvou let. J. Janša 

slíbil za úplatu získání zakázky nákupu obrněných transportérů pro finskou zbrojovku Patria. Bývalý premiér 

navíc obdržel pokutu ve výši 37 tisíc eur. J. Janša se na místě odvolal. 

Starosta Moskvy Sergej Sobjanin podal tři měsíce před ukončením svého mandátu demisi na svoji funkci, 

kterou prezident federace Vladimir Putin přijal. Svoji kandidaturu již oznámili protikorupční aktivista a kritik 

Kremlu Alexej Navalnyj a vůdce liberální strany Jabloko Sergej Mitrochin. 

6. června se omluvila britská vláda za mučení povstalců v Keni, které se odehrálo v 50. letech v době britského 

kolonialismu. Celkem 160 tisíc Keňanů skončilo v koncentračních táborech. Britská vláda navíc nyní vyčlenila   

20 miliard liber na odškodnění zhruba 5 200 keňských veteránů.  

9. června podpořili Švýcaři (téměř 80 % voličů) v referendu kontroverzní azylový zákon, podle kterého již 

nebudou moci žadatelé požadovat azyl na švýcarských velvyslanectvích. Zákon dále například ruší možnost 

získání azylu z důvodu vojenské dezerce.  

Telegraficky: 

 3. června se konal poprvé soud s vrahy nigerijského původu, kteří zabili britského vojáka. Londýnský soud 
zamítl žádost o propuštění obžalovaných na kauci. 

 4. června si připomněla britská královská rodina 60. výročí korunovace královny Alžběty II. britskou 
panovnicí, která proběhla 2. června 1953.  

 6. června se uskutečnil v ruské Astrachani test prototypu mezikontinentální balistické rakety, který podle 
mluvčího ministra obrany Ruska dopadl úspěšně. 


