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Událost týdne: 

Dne 7. září se americký ministr zahraničí John Kerry sešel v litevském Vilniusu na neformální schůzce s ministry 

zahraničí 28 států Evropské unie. Schůzka se primárně týkala syrské krize. Neformální schůze ministrů začala 5. 

září. Po skončení jednání bylo oznámeno, že americké stanovisko, tedy omezený vojenský zásah, podporují 

pouze Francie a Dánsko. Francie patří již delší čas k zastáncům vojenského útoku proti režimu Bašára Asada. 

Zbylí ministři zahraničních věcí států EU požádali amerického ministra zahraničí, aby USA zvážily odložení útoku 

a vyčkaly na stanovisko inspektorů OSN, kteří na místě chemického útoku udělali expertízu vzorků. Prezident 

Ruské federace Vladimír Putin řekl pro BBC, že vojenský zásah v Sýrii bez mandátu OSN by byl agresí. Zároveň 

nevyloučil, že jeho země podpoří vojenskou akci v případě, že OSN potvrdí použití chemických zbraní režimem 

Bašára Asada. 

2. září zveřejnily agentury zprávu francouzských tajných služeb, ve které se uvádí, že francouzská vláda 

disponuje satelitními snímky, které prokazatelně dokazují, že chemický útok spáchaný nedávno v Sýrii, byl 

veden režimem Bašára Asada. Francie chce podle svého premiéra Jeana-Marca Ayraulta vytvořit koalici zemí, 

které budou ochotny podpořit vojenský zásah proti syrskému režimu. 

4. září se kvůli projednávání případné vojenské akce v Sýrii mimořádně sešel francouzský parlament. Podle 

ústavy může prezident Hollande vyslat bojové síly do Sýrie i bez souhlasu parlamentu. Ve stejný den oznámil 

francouzský předseda vlády Jean-Marc Ayrault, že pokud bude chemický útok v Sýrii ponechán bez odezvy, 

půjde o nesprávné poselství pro Irán, který je dlouhodobě podezříván západními mocnostmi ze snahy o 

sestrojení jaderné hlavice. Francie se tak stala hlavním zastáncem vojenského úderu proti režimu Bašára 

Asada. 

4. září zveřejnil portál www.electoralcalculus.co.uk/ preference politických stran ve Velké Británii. S  velkým 

přehledem by většinu v Dolní komoře (House of Commons) získali Labouristé s 358 křesly (37,11 %), což je o 12 

křesel méně od posledního průzkumu. Druhá by skončila vládní Konzervativní strana s 238 křesly (31,41 %), 

třetí Liberálové by získali křesel 23 (10,52 %). Ostatní národní a regionální strany by získaly dohromady 41 

křesel. Průzkum se konal v časovém rozmezí od 9. srpna do 3. září 2013 a zúčastnilo se ho 9 955 respondentů. 

Většina průzkumu byla provedena před hlasováním v britském parlamentu o zásahu v Sýrii (29. srpna).  

5. září začal v ruském Petrohradu Summit G20 představitelů dvacítky nejmocnějších světových ekonomik. 

Hlavním bodem programu je jednání o situaci v Sýrii. 

5. září uvedl šéf Euroskupiny (ministři financí eurozóny), Jeroen Dijsselbloem, že Řecko bude od eurozóny 

potřebovat další finanční pomoc, která zemi pomůže vrátit se na trh s dluhopisy. Řecký ministr financí Jannis 

Sturnaras uvedl, že částka by se měla pohybovat kolem deseti miliard eur (přes čtvrt bilionu korun). 

Telegraficky: 

 3. září oznámila Cathrine Ashtonová, že Evropská unie nemá k dispozici materiály, které by jednoznačně 
potvrzovaly, že za chemickým útokem na předměstí Damašku stojí režim syrského prezidenta Bašára Asada. 

 2. září začal v Turecku soud se stovkou armádních představitelů pod vedením bývalého náčelníka 
generálního štábu Ismailem Hakkim, kteří čelí obžalobě z údajného spiknutí, které vedlo ke svržení islámské 
vlády v roce 1997.  

 6. září zemřel v Německu Rochus Misch, poslední člen nejužšího kruhu strážců Adolfa Hitlera. Misch byl 
zároveň posledním žijícím svědkem sebevraždy říšského kancléře v berlínském bunkru.  
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