Týden

v evropské politice (23. 12. – 29. 12. 2013)

Událost týdne:
Dne 23. prosince se díky nedávné prezidentské amnestii, kterou vyhlásil prezident Ruské federace Vladimir
Putin, dostaly na svobodu členky punkové skupiny Pussy Riot. Následující den se téměř po dvou letech členky
skupiny opět setkaly. Nyní chtějí společně prodiskutovat projekty v zájmu ochrany lidských práv v Rusku, které
mají v plánu.
23. prosince podepsal prezident Ukrajiny Viktor Janukovyč zákon o amnestii všech zadržených opozičních
demonstrantů od 21. listopadu, kdy v Kyjevě propukly protesty proti rozhodnutí ukrajinského vedení
nepodepsat asociační dohodu s Evropskou unií.
24. prosince katalánská veřejnoprávní televize poprvé za 30 let své existence nevysílala tradiční štědrovečerní
projev španělského krále. Zaměstnanci televizní stanice během královy řeči vstoupili do krátké stávky, a v
televizi tak místo toho běžel jiný pořad. Jako důvody stávky se uvádí nesouhlas s výdajovými škrty a dalšími
opatřeními. Podle světových agentur to poukazuje na sílící separatistické tendence v katalánském regionu.
24. prosince požádal Michail Chodorkovskij na švýcarské ambasádě v Berlíně o schengenské vízum, aby mohl
do této alpské republiky odcestovat. Podle agentury AFP to oznámilo švýcarské ministerstvo zahraničí.
25. prosince zveřejnila ruská výzkumná agentura Levada zprávu, že o Putinově milosti, která Michailovi
Chodorkovskému zajistila svobodu, vědí zhruba dvě třetiny Rusů. Sedmačtyřicet procent dotázaných ji
schvaluje, jen 14 % s krokem šéfa Kremlu nesouhlasí. Zbytku, tedy zhruba 40 % dotázaných, je osud
Chodorkovského lhostejný a žádný názor na jeho osvobození nemají.
25. prosince rezignovali tři ministři turecké vlády – jedná se o další oběti rozsáhlé korupční kauzy, která v zemi
minulý týden vypukla. Demisi podali ministr vnitra Muammer Güler, ministr hospodářství Zafer Çaglayan a
ministr životního prostředí Erdogan Bayraktar. Dne 27. prosince pak na protest proti arogantnímu chování
vlády vůči justici opustili vládní proislámskou Stranu spravedlnosti a rozvoje (AKP) tři poslanci. AKP přesto
neztrácí pohodlnou většinu v parlamentu.
26. prosince papež František odsoudil a kritizoval v rámci modlitby Anděl Páně (Angelus) na Svatopetrském
náměstí ve Vatikánu moderní "pohádkové" vnímání Vánoc. To prý podává o svátcích falešný, sentimentální
obrázek, jenž nemá v evangeliích žádnou oporu. Papež František odsoudil také diskriminaci křesťanů ve světě a
to i v zemích, kde je náboženská svoboda garantována ústavními zákony.
27. prosince vydala francouzské ministerstvo práce zprávu k aktuálnímu stavu nezaměstnanosti v zemi nezaměstnanost ve Francii se v listopadu opět přiblížila rekordu. Proti říjnu, kdy se nečekaně snížila, vzrostla o
půl procenta a meziročně pak o 5,6 %. Podle oficiálních údajů bylo registrováno 3,293 milionu
nezaměstnaných.
Telegraficky:
 Dne 23. prosince zemřel konstruktér legendární sovětské útočné pušky AK-47 Michail Kalašnikov. Bylo
mu 94 let,
 dne 24. prosince odsloužil papež František v bazilice svatého Petra ve Vatikánu svoji první půlnoční
mši. Papež František vyzval všechny k otevření se Bohu,
 26. prosince oznámil šéf ruských expertů Vladimir Ujba, že bývalý palestinský vůdce Jásir Arafat zemřel
přirozenou smrtí, nikoli na otravu radioaktivní látkou.
© CEVRO – Liberálně-konzervativní akademie 2013
www.cevro.cz, info@cevro.cz
Zpracoval: Lukáš Rieger

