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Německo (Adam Jareš)
Spolková republika Německo
•

Pokles popularity SPD a předsedy Kurta Becka. Předseda německé sociální demokracie
Kurt Beck se stále propadá v popularitě napříč německé veřejnosti a i vlastní stranou. Poté, co
podpořil Andreu Ypsilanti při její snaze vytvořit v Hesensku koaliční vládu se Zelenými, která by
se opírala o hlasy doposud politicky izolovaných postkomunistů strany Levice, odvrací se od
Kurta Becka stále více lidí. V souvislosti s volbami do spolkového sněmu v roce 2009 je ve hře i
kandidatura na budoucího spolkového kancléře. Becka si však v na postu kancléře přeje stále
méně lidí, mnohem méně např. než jeho spolustraníka a v současnosti nejvážnějšího kandidáta
Franka Waltera Steinmeiera, který je spolkovým ministrem zahraničí
a i Beckovým
vnitrostranický rivalem. Popularity současné kancléřsky Angely Merkel však žádný
sociálnědemokratický politik nedosahuje. SPD se v průzkumech veřejného mínění propadá k 20
procentům, je celkově rozpolcená a hledá další směřování.

•

Pokles popularity bavorské CSU a krach projektu Transrapid. V komunálních volbách
v Bavorsku CSU oslabuje. Odchod „nestárnoucího“ Edmunda Stoibera z vrcholné politiky a čela
CSU přinesl do strany i nestabilitu a třenice mezi předsedou Erwinem Huberem, který je
současně bavorským ministrem financí a bavorským ministerským předsedou Güntherem
Becksteinem. Naposledy se stal tématem sváru výše ztráty Bavorské zemské banky, která by
se mohla dle Becksteinovy veřejné spekulace vyšplhat až na 4 miliardy eur. Tato zpráva zastihla
Hubera zcela neinformovaného a nepřipraveného k reakci. Také chlouba Bavorska a CSU,
speciální rychlovlak, který měl dosahovat rychlosti 350 km/h a měl spojovat mnichovské letiště
a vlakové nádraží, ztroskotal kvůli extrémně vysokým nákladům.

•

V Hamburku probíhají po únorových volbách koaliční jednání o vytvoření zemské
vlády CDU a Zelených. Koaliční jednání v Hamburku jsou důležitým signálem v souvislosti
s volbami do spolkového sněmu příští rok, kdy strana Linke s nulovým koaličním potenciálem
pravděpodobně znemožní vznik „tradičních“ koalic a nutí velké strany (CDU/CSU a SPD) hledat
si „nepřirozené“ a programově a ideologicky vzdálenější koaliční partnery.

•

Ministr vnitra Schäuble plánuje výuku islámu na německých školách. Striktně
v němčině.

•

Plány Německa na reformu RB OSN. Německo usiluje o stálé místo v RB OSN a podílí se na
dalším návrhu, jehož iniciátorem je tzv. „Skupina čtyř“ – SRN, Japonsko, Indie a Brazílie.
Navrhují rozšíření rady na 25 členů a pro sebe stálá místa bez práva veta. Své návrhy předložily
i další skupiny (sdružení sdruženích států – Itálie, Pákistán – „Jednota pro konsensus“ a Africká
Unie). Německý velvyslanec při OSN se snaží získat podporu pro svůj návrh a proto uspořádal
setkání s 50 vyslanci rozhodujících zemí. Podařilo se mu dosáhnout určité shody a Africkou unií.

•

NATO o větším angažmá SRN v Afgánistánu. V Německu se uskutečnilo setkání
představitelů NATO jehož hlavním tématem byla míra a způsob účasti SRN na afghánské misi.
SRN je prý pod soustředěným tlakem spojenců, aby se více podílelo na operacích na
nebezpečném jihu. Není prý možné, aby v Alianci, kde jeden spoléhá na druhého, existovalo
dělení úkolů. Nicméně, jak deník píše, němečtí politici s podporou veřejnosti odmítají mandát
změnit.

•

Velikonočních svátcích protestovalo napříč Německem na 60.000 lidí proti válce
v Iráku a německému angažmá v Afghánistánu.
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Země Beneluxu (Soňa Perglerová)
Belgické království
•

V Belgii končí vleklá politická krize, která trvala od loňského června. Premiérem se stal vlámský
křesťanský demokrat Yves Leterme, jenž nahradí šéfa prozatímní vlády Guye Verhofstadta.1
Sedmačtyřicetiletého Leterma jmenoval belgický princ Albert. Končí tím devítiměsíční krize, kdy
Belgičané neměli regulérní vládu a hojně se spekulovalo o rozpadu země na vlámskou a
valonskou část. Leterme usedne v čele pětičlenné koalice. Tvoří ji křesťanští demokraté a
liberálové z obou jazykových skupin plus frankofonní socialisté. Vláda se bude moci opřít v
parlamentu o 95 ze 150 hlasů. Zatím není jisté, jak moc bude nová vláda stabilní. V koaliční
smlouvě totiž nefigurují štěpivá témata, jako je třeba na červen plánovaná reforma státní
správy, o které mají vlámští a frankofonní Belgičané zcela rozdílné představy. Ke sporným
otázkám patří volební právo frankofonních obyvatel volebního okrsku v blízkosti Bruselu, který
náleží k vlámské části, nebo noční lety na bruselském letišti Zaventem. Podle dráhy letu totiž
budí spíš většinově frankofonní obyvatele Bruselu nebo Vlámy.

•

Belgická vláda se rozhodla odškodnit židovské oběti z druhé světové války. Více než dvěma
tisícům přeživších dá 35 milionů eur, dalších 75 milionů pošle do jejich kulturního fondu.
Je to gesto belgického státu, na jehož území za války zahynula polovina tamní padesátitisícové
židovské populace. Loni se premiér Guy Verhofstadt Židům omluvil za pomocnou roli Belgie při
organizování holocaustu.

•

Vlámské město Overijse ležící na jihovýchod od Bruselu se po francouzštině rozhodlo vyhlásit
válku i angličtině. Nápisy na veřejných místech by tak nyní měly být výhradně ve vlámštině.
Starosta Dirk Brankaer v týdeníku The Bulletin tvrdí, že se snaží zachránit vlámský charakter
města, kde žije hodně cizinců.

Nizozemské království
•

V Afghánistánu demonstrovaly tisíce lidí proti Nizozemsku a Dánsku. Davy v ulicích Herátu
provolávaly smrt oběma zemím kvůli údajným urážkám islámu.2 V Nizozemsku má být tento
měsíc zveřejněn film, který označuje Korán za fašistickou knihu. Film, který natočil poslanec
Geert Wilders, vzbuzuje obavy v samotném Nizozemsku a dostane se příští týden i na pořad
summitu Evropské unie. Rovněž příští týden se jím hodlá zabývat na dakarském summitu
Organizace islámské konference. Wilders má film představit do konce března a pak ho chce
zveřejnit na internetu.

Země Skandinávie (Soňa Perglerová)
Norské království
•

5. března - Norská vláda nepoužije práva veta, aby zablokovala podporu Severoatlantické
aliance americkému systému protiraketové obrany, který USA plánují rozmístit v Polsku a v
Česku. Oznámila to norská ministryně obrany Anne-Grete Strömová Erichsenová s tím, že její
středolevá vláda zůstává k záměru Washingtonu nadále skeptická. Ministryně obrany musela v
norském parlamentu čelit prudké kritice opozičních středopravých stran poté, co se ministryně
financí Kirstin Halvorsenová v médiích dříve vyjádřila, že Oslo může proti plánům USA využít v
NATO svého práva veta.

•

V norském Älesundu na západním pobřeží se ve středu zřítil šestipatrový dům. Na obytný dům
se sesunula skála. V troskách zřícené budovy umřelo pět lidí a patnáct lidí se zranilo. Podle

1
Leterme v červnových volbách zvítězil, ale kabinet se mu sestavit nepodařilo. Od prosince proto Belgii vládla prozatímní vláda Guye Verhofstadta,
který spravoval zemi předchozích devět let.
2
V Afghánistánu je kritika proroka Mohameda nebo Koránu považována za závažný zločin a trestá se smrtí. Začátkem března v této asijské zemi
protestovalo před parlamentem proti hanobení islámu 200 poslanců.
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policejního šéfa, který velí záchranářské akci, byly v poměrně novém domě v centru města asi
350 kilometrů severozápadně od Osla před jeho pádem asi dvě desítky lidí.
•

Arktická krypta posledního soudu nebo také Noemova archa, tak je nazývána banka rostlinných
druhů, kde mají být pro budoucnost zachována semena potravinářských plodin z celého světa,
aby je nemohly ohrozit klimatické změny, války, ani přírodní nebo dokonce jaderná katastrofa.
Tento trezor, jenž byl slavnostně otevřen, se nachází na norském souostroví Svalbard poblíž
Arktidy. Norský premiér Jens Stoltenberg označil uložená semena, vzhledem ke klimatickým
změnám a dalším silám, které ohrožují biodiverzitu planety, za „nejdůležitější stavební kameny
lidské civilizace“.

Švédské království
•

Česká republika, Švédsko a Francie vypracují v rámci spolupráce během svých půlročních
předsednictví Evropské unii společný osmnáctiměsíční program, který by měl být dokončen ve
druhé polovině května v Praze. Šéfové vlád všech tří zemí jej pak oficiálně společně představí v
Evropském parlamentu v první polovině července. Uvedl to na počátku března místopředseda
české vlády Alexandr Vondra po jednání se zástupci švédské vlády a parlamentu během své
pracovní návštěvy Stockholmu.

•

Švédsko má vůbec nejvyšší podíl žen v parlamentu z evropských zemí, podle posledních údajů
to je 47 procent. A existují zde i vnitrostranické kvóty, podle kterých musí na kandidátních
listinách politických stran figurovat nejméně polovina žen. Právě skandinávské státy by mohly jít
ostatním zemím příkladem - politika rovných příležitostí se zde uplatňuje nejdéle a má zde i
nejvíce stoupenců. Když loni v dubnu složila do rukou prezidentky Tarji Halonenové přísahu
nová finská vláda, bojovníci za rovnoprávnost mužů a žen zajásali. Ze dvaceti členů kabinetu
totiž dvanáct tvořily ženy.

•

Švédsko je na prvním místě ze zemí Evropské unie, v nichž mezi lety 2000 až 2006 nejrychleji
stoupaly výdaje na výzkum a vývoj v poměru k hrubému domácímu produktu (HDP). Nejvíc
peněz putuje na vědu, a sice 3,8 procenta HDP, v Česku stále jen 1,54 procenta. Na opačném
pólu figuruje Kypr (0,42 %), přičemž ve skupině čtyř nejhorších zemí je i Slovensko (0,49 %).
Tato data zveřejnil tento týden Evropský statistický úřad (Eurostat).

Finsko
•

Šéf finské diplomacie Ilkka Kanerva se přiznal, že bombardoval záletnými textovými zprávami
striptýzovou tanečnici, jejíž prohlášení zveřejněné v jednom deníku předtím důrazně popřel.
„Ano, ano!“ přiznal se konzervativní ministr nakonec finskému tisku, který ho zasypal otázkami
u příležitosti pondělního zasedání ministrů Evropské unie v Bruselu. Jeho mluvčí informaci
agentuře AFP potvrdil. Tento otec rodiny se již před třemi lety ocitl v centru zájmu tisku, když
zasílal textové zprávy podobného znění mladým modelkám.

Země V4 (Vladimír Naxera)
•

Kanada oznámila zrušení vízové povinnosti pro občany Polska, Slovenska, Maďarska a Litvy
s platností od 1. 3. 2008.

Polsko
•

Polský prezident Lech Kaczynski ve svém projevu proti homosexuálním manželstvím použil
videoklip ze sňatku gayů. Pro prezidenta to byl jen prostředek, jak se nabourat do Lisabonské
smlouvy a zejména Charty základních práv, z níž Kaczynski pro Polsko vyjednal výjimky mimo
jiné v manželském právu. Brendan Fay a Toa Moulton z New Yorku, kteří uzavírali v použitém
klipu sňatek, se podle britského listu The Daily Telegraph dozvěděli o prezidentově výpadu na
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jejich adresu brzy. Brendan Fay okamžitě po tom, co si obstaral překlad prezidentova projevu,
podal trestní oznámení na polském konzulátu v New Yorku.
•

USA slíbily Polsku v rámci dohody o umístění protiraketového systému na území ČR a Polska
pomoc s modernizací armády. G. Bush tak akceptoval požadavek polské strany, která
modernizaci požaduje výměnou za umístění raket na svém území. Polsku jde především o
zdokonalení protiraketové obrany- požaduje protiraketový obranný systém Patriot 3 nebo
THAAD a kromě toho i dlouhodobý program vojenské pomoci a navíc zvláštní bilaterální
obrannou dohodu.

Maďarsko
•

Polovojenská organizace Maďarská garda má téměř 700 nových členů. Od jejího založení
minulý rok tak počet členů vystoupal přibližně na 1300. Za Maďarskou gardou stojí
mimoparlamentní ultrapravicová strana Jobbik. Její předseda Gábor Vona prohlásil, že jedním z
cílů stany je vytvoření územní autonomie pro maďarské menšiny žijící v sousedních státech.
Městský soud v Budapešti začal 12. března 2008 projednávat návrh na zákaz Maďarské gardy.
Prokuratura žádá rozpuštění této polovojenské organizace. Rozhodnutí zatím nepadlo.

•

19. 3. 2008- Maďarsko spolu s Chorvatskem jako první sousedé Srbska uznaly nezávislost
Kosova.

•

9. 3. 2008- Zhruba 84% účastníků referenda odmítlo poplatky ve zdravotnictví a školné na
univerzitách.

Slovensko
•

27. 3. 2008- Na protest proti připravovanému tiskovému zákonu vyšla většina slovenských
deníků s bílou první stránkou. Byl mezi nimi nejčtenější Nový čas, Pravda, SME a Hospodárské
noviny. Tyto deníky na první bílé stránce otiskly protest proti tiskovému zákonu pod titulem
Sedm hříchů tiskového zákona. Den předtím totiž mediální výbor slovenského parlamentu
postoupil vládní návrh tiskového zákona do pléna bez zapracování připomínek vydavatelů,
opozice a mezinárodních institucí.

•

10. 3. 2007- První zahraniční cesta Václava Klause po opětovném zvolení do funkce českého
prezidenta vedla již tradičně na Slovensko.

•

Slovensko zveřejnilo HDP za rok 2007. Číslo potvrdilo, že Slovensko patří k nejrychleji rostoucím
ekonomikám EU- slovenská ekonomika vloni rostla tempem 10,4%.

•

Bylo zveřejněno, že do prezidentských voleb roku 2009 opoziční Slovenská demokratická a
křesťanská unie (SDKU) expremiéra Mikuláše Dzurindy pravděpodobně postaví bývalou
ministryni práce a sociálních věcí Ivetu Radičovou. Vládní strany Smer-SD a SNS podporují
současného prezidenta Gašparoviče.

Pobaltské země (Arnošt Lindenberg)
Postoj Estonska a Lotyšska k vlastní vízové politice s USA, nezávislé na EU.
•

Estonsko a Lotyšsko kopírují českou cestu v souvislosti s vízovou politikou vůči USA.
Desetistránkový dokument, který česká vláda na konci února podepsala se Spojenými státy,
bouřil evropskou politikou. Do tábora "rebelů" se k Česku přes nelibost bruselských úředníků
rozhodly přidat pobaltské státy. Estonsko a Lotyšsko ve středu 12.3. podepsaly vlastní
memoranda o porozumění, která by také v jejich případě měly vést ke zrušení víz pro cesty do
USA. Lotyšské i estonské memorandum je inspirováno česko-americkou dohodou. Stejně jako
Češi trvají politici obou států na tom, že vše, co si s Američany dojednali, spadá do jejich
kompetence.
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Litevská energetická bezpečnost, víza a protiraketové základny.
•

Na své březnové návštěvě ČR poodhalil litevský premiér Gediminas Kirkilas palčivé body litevské
zahraniční politiky. Jedním z nich je neschopnost EU dohodnout se na společné energetické
politice, což ve svém důsledku tlačí k větší (a nechtěné) energetické závislosti Litvy na Rusku.

•

Po dohodě s EU musí Litva odstavit do konce roku svou jadernou elektrárnu Ignalina, ze které
čerpá 75-80% elektřiny a dosud za ni nemá adekvátní náhradu. Litva ovšem nemá vybudované
ani energetické spojení s EU, což pro ni znamená být energeticky závislý jak na ruském plynu
tak i ruské elektřině. Rusko se však ukázalo jako velmi „nejistý“ partner. Neboť poté co litevci
zprivatizovali svou rafinérii Mažeiku Polákům (dalším zájemcem byli právě Rusové), Moskva
vypnula litevskou větev ropovodu Družba (oficiálně) kvůli blíže nespecifikované závadě.

•

V souvislosti s energetickou soběstačností pobaltského regionu se již rozběhl projekt na
výstavbu nové elektrárny. Do projektu jsou zapojeny kromě Litvy i další tři země – Estonsko,
Lotyšsko a Polsko. Nová elektrárna by měla mít výkon až 3 tisíce megawattů (pro srovnání
Temelín okolo 1 tisíc MW/jeden blok).

•

Jako i sousední Estonsko a Lotyšsko podepsala Litva memorandum o zrušení vstupních víz
s USA. A jak přiznává litevský premiér, je to výsledek českého postupu, kterým se inspirovaly
všechny země tohoto regionu.

•

Dalším tématem byl postoj Litvy k protiraketovým základnám ve střední Evropě. Valdas
Adamkus (je i americkým občanem) podporuje blízký vztah se Spojenými státy a tedy
podporuje i umístění amerických základen v České republice a Polsku.

Země Balkánu (Marek Justin)
•

KOSOVO: V pondělí 3. března 2008 v kosovské obci Lluzane rozdávali příslušníci styčného
monitorovacího týmu 12. kontingentu AČR v silách KFOR ve spolupráci s místní pobočkou
Charitas humanitární pomoc. Akce trvala od jedenácti do čtyř hodin odpoledne, kdy si pomoc
vyzvedli poslední občané podujevské oblasti.

•

10. března ,Brusel - Otázkami klimatických změn a jejich dopadů na oblast bezpečnosti,
přípravou summitu Evropské unie či řadou aktuálních mezinárodněpolitických otázek včetně
situace v Kosovu se dnes budou zabývat ministři členských zemí EU na svém zasedání v
Bruselu.

•

Kosovo 16. březen Úřad, OSN pro uprchlíky přivítal slib kosovských Albánců podepsat
navrhovanou mírovou dohodu o ukončení konfliktu v Kosovu a vyjádřil naději, že jugoslávská
strana je bude brzy následovat a uleví tak utrpení lidí, vysídlených v rámci území provincie.
Řecko / Bývalá jugoslávská republika Makedonie 17. březen Osobní zástupce
generálního tajemníka Cyrus Vance nadále pokračuje v úsilí o vyřešení sporu Řecka a Bývalé
jugoslávské republiky Makedonie týkající se názvu tohoto státu.

•

20. března 2008

•

Bulharsko dnes uznalo nezávislost Kosova. Připojilo se tak jako další sousedská země Srbska k
Chorvatsku a Maďarsku, které tento krok udělaly už ve středu. Bulharská vláda oznámila, že
naváže s Kosovem diplomatické vztahy a otevře v Prištině velvyslanectví.

•

Kosovo 22. březen V pondělí generální tajemník Kofi Annan vyjádřil vážné znepokojení nad
eskalací násilí v Kosovu a vyzval jugoslávské orgány, aby zastavily vojenskou ofenzívu a přijaly
opatření
k
řešení
krizové
humanitární
situace.
Úřad OSN pro uprchlíky informoval o zoufalých událostech, k nimž dochází v Kosovu. Kolem 25
000 lidí uprchlo za uplynulý víkend z vesnic v okolí města Srbica před boji, které v této oblasti
vypukly. Podle Vysoké komisařky pro uprchlíky (UNHCR) je mnoho domů v plamenech a
vysídlení lidé a jejich hostitelské rodiny žijí v podmínkách extrémního přelidnění a zoufalství.
Opětovné zahájení vypalování vesnic a ničení zdrojů obživy obyvatel podle úřadu zabrání
návratu vysídlených obyvatel. Humanitární podmínky se zhoršují a intenzita bojů mezi
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jugoslávskými bezpečnostními složkami a Kosovskou osvobozeneckou armádou (UCK) se
mezitím zvyšuje. K novým střetům došlo po stažení členů Ověřovací mise OBSE (KVM).
Ve své poslední zprávě o situaci v Kosovu generální tajemník Kofi Annan sdílí obavy UNHCR ze
stupňování násilí proti civilnímu obyvatelstvu. Řekl, že osoby zodpovědné za provádění teroru
vládními silami, etnicky motivované násilí, bezohledné zacházení, cílené zabíjení, únosy a
pumové útoky musí svou činnost okamžitě ukončit. UNHCR se svými nevládními partnery budou
pokračovat ve svém úsilí, aby i v rizikových podmínkách zajišťovaly ochranu a pomoc vysokému
počtu uprchlíků a vysídlených osob, uvádí se ve zprávě.
•

Kosovo 23. březen Napětí v kosovském hlavním městě Prištině, která se plní tisíci uprchlíků z
jiných
částí
Kosova
rychle
narůstá,
informoval
Úřad
OSN
pro
uprchlíky.
Generální tajemník Kofi Annan vydal prohlášení, v němž vyzývá jugoslávské orgány, aby
zastavily vojenskou ofenzívu v Kosovu a přijaly opatření k vyřešení humanitární situace a
dosažení politického urovnání.

•

Kosovo / uprchlíci 26. březen Tři dny poté, co většina mezinárodních pozorovatelů a
humanitárních pracovníků opustila Kosovo Vysoká komisařka OSN pro uprchlíky Sadako
Ogatová vyjádřila vážné znepokojení nad utrpením civilního obyvatelstva v provincii a vyzvala
všechny státy, aby otevřely své hranice lidem prchajícím před vojenským konfliktem.
Kosovo / lidská a humanitární práva 26. březen Za pokračujících leteckých úderů NATO
vyzvala Vysoká komisařka OSN pro lidská práva Mary Robinsonová k maximální obezřetnosti a
ochraně
práva
na
život
lidí
ve
Svazové
republice
Jugoslávie.
Prokurátor Mezinárodního tribunálu vyjádřil vážné znepokojení nad pokračováním nepokrytého
porušování humanitárního práva v Kosovu a vyzval jugoslávské úřady, aby zabránili páchání
dalších
zločinů.
Kosovo / etnické čistky 30. březen Generální tajemník OSN Kofi Annan vyjádřil silné
pobouření nad zprávami o brutálním a systematickém provádění "etnických čistek" srbskými
vojenskými a polovojenskými jednotkami v provincii Kosovo. Civilní obyvatelstvo je znovu
nuceno trpět kvůli nevyřešeným politickým sporům. Civilní obyvatelstvo se nikdy nesmí stát
terčem bezohledného a úmyslného útoku. Takové akce jsou jasným porušením platného
humanitárního
práva.
Kosovo / potravinová pomoc 30. březen Desetitisíce hladovějících uprchlíků opouští
Kosovo a proudí do sousedních států. Světový potravinový program OSN (WFP) mezitím
shromažďuje
pomoc
a
připravuje
se
na
ještě
větší
příliv
uprchlíků.
Kosovo / lidská práva 30. březen Vysoká komisařka OSN pro lidská práva Mary
Robinsonová vyjádřila silné znepokojení nad zprávami o svévolných popravách a mizení
etnických Albánců v Kosovu. Mary Robinsonová se připojila k zvláštnímu zpravodaji o situaci v
bývalé Jugoslávii v oblasti lidských práv Jiřímu Dienstbierovi v publikovaném prohlášení o
zprávách z Kosova. Robinosonová a Dientsbier řekli, že jsou hluboce znepokojeni utrpením
desetitisíců uprchlíků a vysídlených osob, které ztratily přístřeší v důsledku pokračující kosovské
krize.

•

31. března 2008,Vláda chce uznat Kosovo,PRAHA - Pln síly se po operaci a krátké
lázeňské péči chystá ministr zahraničí Karel Schwarzenberg předložit ve středu vládě návrh na
uznání Kosova.Ač na okamžitém souhlasu netrvá (řekl včera v české televizi), premiér Mirek
Topolánek chce ministry přesvědčit, aby už na tomto zasedání nezávislost Kosova uznali.

•

Topolánek má k uznání Kosova některé výhrady, míní však, že by bylo taktičtější ho uznat a
dále nevyčkávat. Lidovci se sice domnívají, že česká republika by zatím nezávislost Kosova
uznávat neměla, a to z historických i současných důvodů, ale jak je známe rádi poslouží
silnějšímu koaličnímu partnerovi. Což dokládá i výrok předsedy KDU-ČSL Jiřího Čunka pro ČTK.
řekl totiž, že postoj předsedy vlády bude ctít. Nejinak se chovají zelení koaliční bratři . Tragický
názor, vyjadřující služební poslušnost, vyjádřil v pořadu televize Prima Nedělní partie
místopředseda vlády Alexandr Vondra. Krom toho, že je (opatrně) pro uznání Kosova,
připomněl také, že neuznání jeho samostatnosti by mohlo ohrozit české vojáky v regionu a
oslabit pozici ČR v EU.
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Rusko a blízké zahraničí (kromě pobaltských zemí) (Vladimír Naxera)
Ruská federace
•

Rusko do roku 2015 více než zdvojnásobí výrobu konvenčních zbraní. Oznámil to první ruský
vicepremiér Sergej Ivanov.

•

30. 3. 2008- Český prezident Václav Klaus se sešel v Hluboké nad Vltavou s ruským šachistou
a reprezentantem opozice Garrim Kasparovem.

•

Za žert označil ruský velvyslanec při NATO Dmitrij Rogozin americký návrh, podle něhož by Češi
a Poláci měli recipročně získat možnost kontrol na ruských základnách. Učinil to před jednáním
rady NATO-Rusko v Bruselu. USA vzájemné inspekce navrhly ve snaze získat ruský souhlas s
plánovanými základnami americké protiraketové obrany v Česku a v Polsku.

•

26. 3. 2008- Šéf ČSSD Jiří Paroubek a další členové vedení strany odcestovali na návštěvu
Moskvy. Jedním z témat jednání byl i plán na americký radar v Brdech.

•

2. 3. 2008- O nástupnictví Vladimíra Putina, který odejde z úřadu prezidenta Ruské federace
v květnu, usilovali ve volbách čtyři kandidáti. Podle očekávání drtivě zvítězil Dmitrij Medveděv,
který již 17 let blízce spolupracuje s V. Putinem a měl veřejnou podporu stávajícího prezidenta.

Ostatní země regionu
•

Poté, co USA pohrozily sankcemi vůči běloruské ropné společnosti Belneftechim, bylo americké
velvyslankyni v Minsku běloruskými úřady doporučeno opustit zemi.

•

Ruský monopolní vývozce plynu Gazprom a ukrajinská státní společnost Naftogaz uzavřely
konečnou dohodu o zásobováním Ukrajiny plynem. Firmy tak ukončily spor, který týdny
znervózňoval nejen Ukrajinu, ale také evropské země závislé na surovině proudící přes
ukrajinské území.

•

3. 2008- Arménský prezident Robert Kočarjan kvůli násilným střetům opozičních demonstrantů
s policií vyhlásil výjimečný stav v Jerevanu. Stejně jako týden před touto událostí několik tisíc
lidí protestovalo proti výsledkům nedávných prezidentských voleb v Arménii, které opozice
považuje za zmanipulované. Při střetech opozice s policií v noci na 2. 3. zemřelo 7
demonstrantů a jeden policista.

•

25. 3. 2008- Rusko obnovilo po roce a půl letecké spojení s Gruzií. Moskva ho i s pozemním,
námořním a železničním spojením před 18 měsíci přerušila poté, co úřady v Tbilisi obvinily
ruské důstojníky ze špionáže.

Evropská unie (Kateřina Svíčková)
•

30.3. – vstoupila v platnost Dohoda o otevřeném nebi (Open Skies Agreement), která
liberalizuje letecký provoz mezi Evropou a Amerikou. V tento den zároveň odpadly hraniční
kontroly na letištích v zemích, které v prosinci 2007 přistoupily k Schengenu (Česká republika,
Estonsko, Maďarsko, Malta, Litva, Lotyšsko, Polsko, Slovensko a Slovinsko).

•

28. a 29. 3. – na neformálním summitu ve slovinském Brdu prohlásili ministři zahraničí EU, že
jsou připraveni otevřít jednání s Ruskem o nové Dohodě o partnerství a spolupráci. Hlavní
prioritou pro EU by mělo být zajištění energetické bezpečnosti a dodávek surovin, dohoda by
ale měla řešit i otázky migrace, obchodu či širší bezpečnosti

•

19.3. - EU se neshodla na společném postoji k nepokojům v Tibetu. Evropské vlády přijaly
rozdílné postoje, zatímco Komise pouze vyzvala obě strany konfliktu ke zdrženlivosti. Zároveň
je EU proti bojkotu olympijských her v Pekingu – ministři členských států odpovědní za oblast
sportu se spolu s představiteli národních olympijských výborů shodli na tom, že by letní
olympijské hry v Pekingu neměly být spojovány s násilím v Tibetu. Postavili se tím proti výzvě
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předsedy Evropského parlamentu Hans-Gert Pötteringa, který vyzval politiky, aby osobně
bojkotovali letošní olympiádu na protest proti násilí páchaném čínskou vládou na
demonstrantech
•

13. a 14.3. – na pravidelném jarním vrcholném setkání představitelů členských států EU
věnovanému evropské ekonomice a Lisabonské agendě se představitelé zemí EU shodli na
posunu těžiště Lisabonské agendy od růstu a zaměstnanosti k sociálním otázkám spojeným se
stárnutím evropské populace, k problematice nedostatku pracovní síly, k modernímu přístupu
ke znalostem a inovacím a k problematice životního prostředí

USA (Tomáš Švarc)
Prezidentské volby
(Ohio, Texas, Rhode Island, Vermont, Wyoming, Mississippi)
•

souboj demokratických kandidátů o nominaci pro podzimní prezidentské volby není nadále
rozhodnut.

•

Hillary Clintonová vyhrála důležité primárky v Ohiu a podle odhadů CNN zvítězila i v Texasu.
Vyhrála také ve státě Rhode Island.

•

Barack Obama uspěl ve Vermontu, ve Wyomingu a v Mississippi

•

vítězství republikána Johna McCaina v primárkách v Texasu, Ohiu, Vermontu, a Rhode Islandu
mu zajistilo nominaci do podzimních amerických prezidentských voleb.

•

přestože měl John McCain prezidentskou kandidaturu za republikány již jistou, získal podporu
voličů ve státě Mississippi.

George Bush vetoval zákon zakazující mučivé výslechy
•

americký prezident vetoval zákon o zákazu využití kontroverzních technik výslechu.

•

rozhodnutí zdůvodnil tím, že USA by se zbavily účinných prostředků, jež zemi chrání před
teroristickými útoky.

Raketová základna
•

Spojené státy pomohou Polsku s modernizací jeho armády v rámci dohody o umístění
amerického systému protiraketové obrany na polském a českém území

•

Bush tak vyjádřil souhlas s požadavkem nové polské vlády, která umístění deseti obranných
střel v Polsku podmínila pomocí rozvoji polské armády, a to zejména v oblasti protivzdušné
obrany. Požaduje protiraketový obranný systém Patriot 3 nebo THAAD a kromě toho i
dlouhodobý program vojenské pomoci a navíc zvláštní bilaterální obrannou dohodu

•

podle listu Gazeta Wyborcza by se Varšava mohla Washingtonem dohodnout už koncem června

Obama odmítl návrh Clintonové
•

Barack Obama odmítl nabídku Hillary Clintonové, aby ji v podzimních prezidentských volbách
podporoval a v případě jejího vítězství se stal viceprezidentem.

•

zdůraznil, že nemíní být druhý, když zatím získal více hlasů delegátů než newyorská senátorka.

Americká ekonomika je v krizi
•

spotřebitelská důvěra ve Spojených státech v březnu nečekaně prudce spadla a narazila tak na
pětileté dno
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•

důvěra spotřebitelů je ve Spojených státech amerických významným ukazatelem a její pokles
tak naznačuje špatné vyhlídky americké ekonomiky

•

dalším problémem, který zasadil americké ekonomice nepříjemnou ránu, je výrazný pokles cen
nemovitostí.

Hillary Clintonová nehodlá z kampaně odstoupit
•

Clintonová musela čelit dalším nezdarům, když její soupeř Barack Obama získal překvapivou
podporu senátora ze státu Pensylvánie, kde se budou konat příští klíčové primárky.

•

další vlivný demokratický senátor Patrick Leahy ji zase vyzval, aby z těsného souboje o
nominaci odstoupila a umožnila tak Obamovi se soustředit na souboj s republikánským
kandidátem Johnem McCainem

•

bývalá první dáma výzvu odmítla.

Latinská Amerika (Arnošt Lindenberg)
•

V měsíci březnu se tématem číslo jedna v oblasti Latinské Ameriky stal hraniční konflikt mezi
Kolumbií, Venezuelou a Ekvádorem. Tento konflikt tak odsunul na „druhé místo“ hlavní
událost měsíce minulého, tedy změnu ve vedení „ostrova svobody“. V případě Raúla Castra tak
média spíše vyčkávají po obrovské vlně komentářů a prognóz z minulého měsíce.

Na severu Jižní Ameriky vládne napětí
•

Venezuela a Ekvádor se rozhodly pohrozit Kolumbii za to, že v sobotu 1.3. vyslala na
ekvádorské území pozemní i vzdušné síly, které bez povolení za hranicí pronásledovaly rebely z
guerillové organizace FARC (Spojené státy, Evropská unie i Kolumbie považují FARC, bojující od
roku 1966 proti vládě a za ideje radikálního komunismu, za teroristickou organizaci). Během
soboty kolumbijští vojáci zabili 17 povstalců, jedním z nich byl i druhý muž levicových guerill
Raúl Reyes.

•

Ekvádor v pondělí 3.3. Kolumbii obvinil, že útok na jeho území byl promyšlený, a přerušil s ní
veškeré diplomatické vztahy, k čemuž se přidala i Venezuela. Diplomatické styky mezi Kolumbií
a jejími dvěma sousedy tak byly na bodu mrazu a Kolumbie se ze dvou stran ocitla v obležení.
Podél její hranice se na jihu rozmístily ekvádorské a na severu venezuelské ozbrojené jednotky.

•

Kolumbijská vláda situaci nepomohla, když oznámila, že hodlá zažalovat venezuelského
prezidenta Huga Cháveze u Mezinárodního soudního dvora v Haagu. Chávez by se musel bránit
nařčení z genocidy, kvůli podezření, že ozbrojené síly FARC finančně podporoval.

•

V médiích proběhly zajímavé reakce vojenských expertů na danou situaci:„Hugo Chávez nařídil
přesun deseti tankových praporů ke kolumbijským hranicím. Kde tolik tanků Venezuelci vezmou
a co s nimi v kopcovitém terénu a v džungli budou dělat, bývalý parašutista neřekl. Venezuelská
armáda navíc v poslední době spíš rozděluje potraviny a dohlíží na znárodňování firem než aby
se cvičila v boji. Dlouhým konfliktem zocelení Kolumbijci by si s ní podle většiny expertů rychle
poradili.“

•

Krize se podařila urovnat na pátečním (7.3) summitu Riodejaneirské skupiny v Santo Domingu.
Kolumbijský prezident Álvaro Uribe se omluvil svému ekvádorskému protějšku Rafaelu Correovi
za narušení ekvádorské suverenity kolumbijskými vojáky. Přislíbil také, že se podobné incidenty
už nebudou opakovat. Correa i Hugo Chávez se na druhé straně zavázali bojovat proti
kolumbijským rebelům na vlastním území.
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Kuba –první známky uvolnění
•

Po únorovém odstoupení Fidela Castra a převzetí moci na Kubě jeho bratrem Raúlem se
projevují první viditelné znaky uvolnění. Raúl podle analytiků potvrzuje svoji pověst
pragmatického politika, který se bude snažit vylepšit ekonomickou situaci obyvatel, aniž by
musel slevovat z ideologických požadavků na čistotu kubánské socialistické revoluce. Od
prvního dubna si tak Kubánci mohou volně kupovat elektronické zařízení do domácnosti jako
jsou televize nebo DVD přehrávače, mikrovlné trouby nebo opékače topinek. Přesto však
převládá pocit, že jde pouze pragmatické ústupky požadavkům obyvatel, které mají navíc
vytvořit příznivý dojem na mezinárodní společenství.

Hranice mezi Mexikem a USA
•

Schválená výstavba plotu mezi USA a Mexikem v poslední době vázne. Přestože je postaveno již
kolem 480 km z plánovaných 1070 je další pokračování bržděno majiteli, na jejichž soukromých
pozemcích by měl plot stát, a kteří hájí svá vlastnická práva.

•

Mnoho komentátorů se však shoduje na tom, že plot nemá bránit pouze masové migraci
Mexičanů do USA, ale rovněž nekontrolovatelnému pašování drog proudících z Mexika.

Afrika (Martin Moláček)
31.3.08 Harrare, Zimbabwe:
•

o víkendu se v Zimbabwe konaly prezidentské volby. V hlasování, které bylo pro současného
prezidenta Mugabeho zatím největší politickou výzvou v kariéře, získal opoziční prezidentský
kandidát MDC (Hnutí pro demokraticku změnu) Morgan Tsvangirai podle nedělních předběžných
výsledků 67 procent hlasů. Diktátor Mugabe, který zemi vládne osmadvacet let, ale už v sobotu
s jistotou tvrdil, že ve volbách znovu zvítězí. Ekonomické problémy země (v Zimbabwe je
největší inflace na světě – dle některých odhadů dosahuje až 28.000 %) označuje za důsledek
sabotáže ze strany Západu. Mezinárodní pozorovatelé nebyli k volbám vůbec připuštěni a podle
těch afrických byly zfalšovány desetitisíce hlasů.

4.3.08 Káhira, Egypt:
•

Egyptě pokračuje zatýkání členů Muslimského bratrstva. Fundamentalistická organizace, která
je největším opozičním uskupením, přišla před dubnovými volbami o dalších 65 členů. Většina
ze zadržených se totiž chystala v obecních volbách, které se konají 8. dubna, kandidovat.
Egyptská vláda se obává zvyšujícího se vlivu islamistů a fundamentalistů, proto v minulých
týdnech proti Muslimskému bratrstvu už několikrát tvrdě zakročila. Bratrstvo sice Káhira toleruje
jako náboženské sdružení, zakázala mu ale politické působení. Přesto mnoho členů organizace
kandidovalo do voleb jako nezávislí, a vláda se obává jejich vlivu.

4.3.08 Mogadišo, Somálsko:
•

USA zaútočili raketami proti Somálským povstalcům v okolí města Dhoble. Pondělní ostřelování
je podle agentury Reuters čtvrtým ozbrojeným zásahem Spojených států v Somálsku za
posledních 14 měsíců. USA se domnívají, že místní islamističtí rebelové ukrývají některé z vůdců
Al-Káidy. Dhoble, ležícího jen pár kilometrů od hranice s Keňou, se minulý týden zmocnily
zbytky hnutí Islámské síly, které svého času ovládalo celou jižní část země. Šéf hnutí Hassan
Turki, jenž je na americkém seznamu osob financujících terorismus, se podle BBC v době před
útokem v oblasti tohoto města pohyboval

1.3.08 Nairobi, Keňa:
•

Keňský prezident Mwai Kibaki a opoziční vůdce Raila Odinga podepsali dohodu o rozdělení
moci, která má ukončit dva měsíce trvající krizi v zemi. Dohodu zprostředkoval po více než
měsíc trvajícím úsilí bývalý generální tajemník OSN Kofi Annan společně s tanzánským
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prezidentem Jakayou Kikwetem. Zatímco úvodní fáze rozhovorů, mající za cíl ukončení
povolebního násilí, proběhla poměrně hladce, fáze rozdělení politické moci podle očekávání
odhalila přetrvávající neshody mezi oběma znesvářenými stranami. Annan kvůli přetrvávajícímu
napětí v zemi zavrhl myšlenku nových voleb a s podporou Spojených států, Evropské unie a
dalších mezinárodních pozorovatelů se soustředil na vytvoření společné vlády "velké koalice".

Blízký Východ (David Zrostlík)
Irák
•

8.3. Irácká vláda nebude uznávat ropné kontrakty mezi zahraničními investory a vládou
autonomního Kurdistánu. Po setkání s tureckým ministrem energetiky Mehmetem Hilmi
Gülerem to řekl irácký ministr ropného průmyslu Husajn Šahristání.

•

16.3. Hlava katolické církve Benedikt XVI. odsoudil dnes, na Květnou neděli před davy
věřících na Svatopetrském náměstí irácký konflikt a vyzval k ukončení násilí. Podle agentur šlo o
jeden z jeho nejsilnějších apelů proti násilí v Iráku.

•

25.3. Radikální šíitský duchovní Muktada Sadr vyzval k protestním akcím i ke generální
stávce, budou-li irácká a americká armáda pokračovat v útocích na jeho hnutí. V Basře irácká
armáda zahájila rozsáhlou operaci proti Sadrovým milicím.

Írán
•

2.3. Íránský prezident Mahmúd Ahmadínežád přiletěl do Bagdádu na vůbec první návštěvu
íránské hlavy státu v Iráku po téměř 30 letech. Vztahy mezi oběma zeměmi poznamenala válka,
která vypukla v roce 1980, a nepřátelství přetrvávalo i po jejím ukončení.

•

2.3. Íránský duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí ostře odsoudil izraelskou operaci proti
ozbrojencům v pásmu Gazy, při níž bylo během víkendu zabito na 70 Palestinců. Vyzval politiky
muslimských zemí, aby "uštědřili Izraeli políček".

•

3.3. Íránský prezident Mahmúd Ahmadínežád vyzval ke stažení zahraničních sil vedených
Spojenými státy z Iráku. Učinil tak na tiskové konferenci, kde zároveň oznámil, že jeho země s
Irákem podepsala sedm hospodářských dohod.

•

3.3. Rada bezpečnosti OSN přijala rezoluci, která na Írán kvůli jeho jadernému programu
uvaluje již třetí sérii sankcí. Pro přijetí rezoluce hlasovalo 14 z 15 členů rady, Indonésie se
hlasování zdržela.

•

13.3. Británie zatím nevyhostí mladého íránského homosexuála, který v zemi marně žádal o
azyl. V Íránu je tato sexuální orientace trestná a hrozí za ni i rozsudek smrti. O přešetření
případu rozhodla ministryně vnitra Jacqui Smithová.

•

16.3. Íránský prezident Ahmadínežád se prohlásil vítězem parlamentních voleb. Podle
Ahmadínežáda voliči dali jasně najevo odmítnutí Západu. EU nicméně prohlásila, že volby
nebyly ani spravedlivé ani svobodné. Ve 290členném parlamentu si zatím drží 120 křesel. Podle
íránského ministerstva vnitra dosáhla volební účast 65 procent.

Turecko
•

7.3. Turecký prezident Abdullah Gül vyzval kurdské rebely ke složení zbraní a prohlásil, že
Ankara nebude tolerovat terorismus. Učinil tak při návštěvě svého iráckého kolegy Džalála
Talabáního v Turecku, která má zmírnit napětí mezi oběma státy.

•

9.3. Irácký prezident Džalál Talabání se vyslovil proti další možné turecké vojenské operaci na
severu Iráku proti separatistickým kurdským povstalcům. Informoval o tom v nedělním vydání
turecký tisk.
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•

15.3. Turecký premiér Recep Tayyip Erdogan odsoudil snahy o rozpuštění jeho politické
strany AKP, která podle státního zástupce představuje hrozbou pro turecký sekulární stát.
Takový zákaz by podle Erdogana byl krokem proti vůli národa, uvedla agentura Reuters.

•

20.3. Turecké bojové letouny údajně bombardovaly úkryty povstalců ze Strany kurdských
pracujících (PKK) v severním Iráku. Oznámila soukromá turecká televize NTV s odvoláním na
představitele iráckých Kurdů.

Izrael
•

1.3. Palestinský prezident Mahmúd Abbás vyzval Radu bezpečnosti OSN, aby se na zvláštním
zasedání zabývala eskalujícími střety mezi izraelskou armádou a Palestinci v pásmu Gazy. Na
palestinsko-izraelské hranici se intenzivně bojuje od středy a od té doby zahynulo více než osm
desítek Palestinců.

•

2.3. Rada bezpečnosti OSN vyzvala Izrael a palestinské ozbrojence, aby ukončili veškeré
násilnosti v pásmu Gazy. Stalo se tak poté, co generální tajemník OSN Pan Ki-mun odsoudil
Izrael za nepřiměřené použití síly v pásmu Gazy a Palestince vyzval, aby zastavili raketové útoky
na Izrael.

•

4.3. Americká ministryně zahraničí Condoleezza Riceová v Káhiře vyzvala k ukončení násilí
proti civilistům v Izraeli a na palestinských územích a k obnovení mírových jednání. Riceová v
Egyptě zahájila dvoudenní cestu na Blízký východ.

•

6.3. V pásmu Gazy se lidem žije nejhůř od počátku okupace Izraelem v roce 1967. Vyplývá to z
čerstvé zprávy britských humanitárních organizací.

•

10.3. Premiér Topolánek při jednání se svým izraelským protějškem Olmertem podpořil
izraelský boj proti terorismu, současně se však vyslovil i pro aktivnější zapojení Česka do
mírového procesu na Blízkém východě.

•

16.3. Německá kancléřka Angela Merkelová přiletěla do Tel Avivu na třídenní návštěvu
Izraele. Kancléřku uvítal premiér Ehud Olmert a další členové vlády i skupina hlavních rabínů.

•

17.3. Popularita palestinského radikálního Hamásu roste. Podle posledního průzkumu by nyní v
případě voleb odevzdalo 47 procent Palestinců hlasy Hamásu. Umírněný Fatah by dostal 46
procent. Ještě v prosinci ale Fatah nad Hamásem vítězil 56 ku 37 procentům.

•

19.3. Na izraelském přechodu mezi Jordánskem a západním břehem Jordánu byl s pašovaným
zbožím zadržen bývalý předseda palestinského parlamentu a poradce předsedy palestinské
samosprávy Abbáse. V autě bylo nalezeno 3000 mobilních telefonů a kartony cigaret.

•

23.3. Hlavní soupeřící palestinské skupiny Fatah a Hamas v jemenské metropoli Saná podepsaly
dohodu o usmíření, která vychází z nedávného jemenského zprostředkovatelského návrhu. Po
měsících otevřeného nepřátelství má zajistit obnovu přímého jednání mezi hlavním frakcemi
palestinského hnutí.

Afghánistán
•

6.3. Lídr teroristické organizace Al-Kajda v Afghánistánu vyzval na internetu další muslimy, aby
se k organizaci připojili a přispěli jí i finančními prostředky. Tvrdil, že západní vojenské jednotky
jsou jen kousek od porážky.

•

8.3. V západním Afghánistánu demonstrovaly tisíce lidí proti Dánsku a Nizozemsku kvůli
údajným urážkám islámu v souvislosti s karikaturami Mohameda a filmem označujícím Korán za
fašistický. Herátem pochodovalo 10 000 lidí, provolávali smrt oběma zemím i USA.

•

19.3. V afghánské provincii Lógar začal působil český provinční rekonstrukční tým (PRT).
Slavnostního ceremoniálu se mimo jiné zúčastnil náčelník generálního štábu Vlastimil Picek a
náměstek ministryně obrany Martin Barták.
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•

20.3. CIA potvrdila autenticitu nahrávky, v níž šéf Al-Kajdy Usáma bin Ládin pohrozil Evropě
pomstou za karikatury proroka Mohameda zveřejněné v dánských listech. Podle dánské
zpravodajské služby se ale bezpečnostní riziko v zemi nezměnilo.

•

20.3. Katarská televize Al-Džazíra odvysílala další poselství vůdce Al-Kajdy Usámy bin Ládina.
Ten ve zprávě tvrdí, že palestinský problém je možné vyřešit pouze bojem. Zmiňuje se i o
izraelské blokádě uvalené na pásmo Gazy poměrně nedávno.

Jordánsko
•

9.3. Přijetí u jordánského krále Abdulláha II., jednání a jednání s vrcholnými politiky země
má v neděli na programu český premiér Mirek Topolánek. Ten je v této zemi jako vůbec první
šéf české vlády na dvoudenní návštěvě.

•

12.3. Jordánské úřady propustily z vězení duchovního rádce někdejšího vůdce teroristické sítě
al-Kajdá v Iráku abú Músy Zarkávího. Šajch abú Muhammad Makdisí strávil ve vězení
několik let, aniž stanul před soudem.

Ostatní země regionu
•

3.3. Saúdskoarabské bezpečnostní síly zatkly 28 osob, které jsou podezřelé, že jsou členy
teroristické sítě Al-Kajdá. Stejný počet údajných teroristů zadržely už v prosinci. Podle vlády
všechny osoby plánovaly útoky v království.

•

15.3. Země Organizace islámské konference přijaly novou chartu, která se poprvé zmiňuje o
nutnosti dodržování lidských a základních práv a o podpoře demokracie a právního státu.

•

16.3. Delegace poslanců z arabských zemí přijela do Libanonu, aby se pokusila pomoci s
vyřešením politické krize, která tuto blízkovýchodní zemi paralyzuje už několik měsíců.

•

17.3. V Kuvajtu rezignovalo všech 14 vládních ministrů. Podle vládních zdrojů jsou důvodem
dlouhodobé spory mezi ministry a poslanci.

•

23.3. Muslimský autor a kritik islámského fundamentalismu Magdi Allam, který přestoupil na
křesťanství a papež Benedikt XVI. ho při velikonoční vigilii v sobotu pokřtil, v neděli uvedl, že
islám je "fyziologicky násilný" a že jemu samému hrozí kvůli konverzi nebezpečí.

•

23.3. Libanonské hnutí Hizbaláh rozšířilo svůj arzenál raket na 40 000, což představuje více než
trojnásobek, než před libanonsko-izraelskou válkou v roce 2006. Napsal to izraelský internetový
server Debka.

•

30.3. Dvoudenní summit Ligy arabských států v Damašku, poznamenaný neúčastí hlav států
kritických vůči Sýrii, skončil varováním Izraeli ohledně možnosti přehodnocení arabské mírové
iniciativy.

•

30.3. Muslimů je na celém světě poprvé víc než katolíků. K islámu se totiž podle nejnovějších
údajů hlásí asi 19,2 procenta světové populace, k římskokatolické církvi pak 17,4 procenta
obyvatel planety.

Země východní Asie, Austrálie a Tichomoří (David Zrostlík)
Austrálie
•

4.3. Australská média oznámila, že nejmenovaný český gynekolog pod vlivem alkoholu zkazil
nejméně osm sterilizací australských a novozélandských pacientek. Na případ upozornila TV
Prima, která také zjistila, že muž není Čech ale Slovák.

•

10.3. Australský časopis pro ženy New Idea se omluvil britskému princi Harrymu za to, že
zveřejnil informace o jeho vojenském nasazení v Afghánistánu. Prozrazení minulý měsíc
donutilo člena královské rodiny předčasně se vrátit do vlasti.
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•

29.3. Australské Sydney bylo prvním velkým městem, které se ponořilo na 60 minut do tmy.
Připojilo se k celosvětové akci Hodina pro Zemi upozorňující na globální oteplování. Kvůli tomu
se na hodinu vypíná světlo.

Čína
•

3.3. Čína je v případě hrozícího konfliktu schopná omezit fungování satelitů svých potenciálních
nepřátel. Vyplývá to z pravidelné zprávy o stavu čínské armády, kterou zástupci amerického
ministerstva obrany představili v Kongresu.

•

6.3. Čína plánuje založit vlastní podnik pro výrobu obřích osobních tryskových letadel, aby
snížila svou závislost na dodávkách těchto strojů od firem Boeing a Airbus.

•

9.3. Čínská policie dopadla a zabila údajné teroristy, kteří chystali útoky v době letošních
olympijských her v Pekingu. Oznámil to představitel komunistické strany v oblasti Sin-ťiang.

•

14. 3. Nepál přistoupil na požadavek Číny a na jaře uzavře přístup k Mount Everestu. Opatření
už přijal i Peking, který chce na horu vynést olympijskou pochodeň a obává se narušení akce ze
strany tibetských aktivistů.

•

15.3. Čínský parlament zvolil prezidenta Chu Ťin-tchaa do čela státu na další pětileté období.
Pro pětašedesátiletého politika hlasovalo 99,7 procenta zákonodárců.

•

16.3. Prezident Mezinárodního olympijského výboru Jacques Rogge se rázně postavil proti
bojkotu olympijských her v Pekingu. Ten řada osobností požaduje kvůli násilnostem čínských sil
v Tibetu. Podle něj bojkot nic nevyřeší a potrestal by jen sportovce.

•

16.3. Po zveřejnění videonahrávky manifestací ve Lhase čínské úřady zablokovaly internetovou
stránku YouTube. Potíže s přístupem na stránky nastaly, když se na YouTube objevily záběry
krvavého potlačení demonstrací.

•

18.3. Tibetský duchovní vůdce dalajláma oznámil, že rezignuje na svou funkci, budou-li čínské
represe v Tibetu pokračovat a násilí se vymkne kontrole. Protesty v Lhase si v posledních dnech
vyžádaly životy asi 80 lidí.

•

26.3. Násilnosti z posledních dnů v Tibetu se dostaly na pořad mimořádného plenárního
zasedání Evropského parlamentu. Europoslanci požadovali zejména nezávislé vyšetření zákroku
čínských úřadů proti tibetským protestujícím a povolení vstupu zahraničních novinářů do oblasti.

•

27.3. Polský premiér Donald Tusk v místním tisku oznámil, že se nehodlá zúčastnit
zahajovacího ceremoniálu letních olympijských her v Číně kvůli represím Pekingu v Tibetu

•

27. 3. Francouzský prezident Nicolas Sarkozy prozatím odmítl bojkot olympijských her v Číně.
Sdělil, že po bojkotu nevolá ani tibetský duchovní vůdce dalajlama, ani žádný z vedoucích
představitelů členských zemí Evropské unie.

•

28.3. Čína povolila zahraničním diplomatům působícím v Pekingu cestu do tibetské Lhasy, kde
se nedávno odehrály protičínské nepokoje. Skupina novinářů byla v Tibetu už ve středu.

•

29.3. Za "demografickou agresi" ohrožující tibetskou kulturu označil čínskou vládní politiku
exilový duchovní vůdce Tibeťanů dalajlama. Do Tibetu se podle něj stěhuje stále více
etnických Číňanů, což nazval "formou kulturní genocidy".

•

31.3. Peking od května zakáže nebo omezí kouření na veřejných místech, aby splnil závazek na
nekuřácké olympijské hry, které se v čínské metropoli uskuteční v srpnu. Nová legislativa
vstoupí v platnost 1. května.

Vietnam
•

7.3. V hlavním vietnamském městě Hanoji byl zjištěn výskyt ptačí chřipky. Virus H5N1 tam zabil
3, a 4. března přes dva tisíce kuřat a kachen. Čtvrteční testy prokázaly přítomnost viru ptačí
chřipky v těle uhynulé drůbeže.
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•

14.3. České velvyslanectví v Hanoji přeruší od pondělí do konce března vyřizování víz a
dlouhodobých pobytů pro Vietnamce v ČR. Důvodem je neúnosná bezpečnostní situace před
úřadem, kde se denně shromažďují stovky žadatelů.

•

19.3. K trestu smrti odsoudil odvolací soud ve vietnamském Ho Či Minově Městě
čtyřiatřicetiletou Australanku, která se pokusila ze země propašovat heroin.

•

21.3. Premiér Mirek Topolánek dnes zahájí třídenní návštěvu Vietnamu. V Hanoji se mimo
jiné setká se svým protějškem Nguyenem Tan Dungem. Premiér přijíždí v době, kdy české
velvyslanectví přerušilo vyřizování víz a dlouhodobých pobytů pro Vietnamce v ČR.

•

23.3. Premiér Mirek Topolánek, který setkáním s generálním tajemníkem komunistické strany
Nong Duc Manhem ukončil návštěvu Vietnamu, se domnívá, že tamní režim se chová velmi
tvrdě. Podle něj ale investice přivedou k růstu střední třídy, což může způsobit určité změny.

Tchaj-wan
•

22.3. V prezidentských volbách na Tchaj-wanu zvítězil opoziční kandidát nacionalistické strany
Kuomintang (KTM) Ma Jing-ťiou. Vítěz získal 58 procent hlasů, kdežto jeho soupeř z
vládnoucí Demokratické pokrokové strany (DPP) Frank Sie jen 42 procent hlasů.

•

25.3. USA přiznaly, že koncem roku 2006 omylem zaslaly čtyři roznětky pro bojové hlavice
mezikontintentálních balistických raket na Tchaj-wan. Zásilka, v níž podle Pentagonu nebyl
žádný jaderný materiál, je zpět v USA od minulého týdne.

Ostatní země oblasti
•

6.3. Indonéský nejvyšší soud změnil trest smrti pro tři Australany, k němuž byli odsouzeni za
pašování drog v roce 2006, na trest doživotní vězení.

•

7.3. V Thajsku byl zadržen jeden z největších pašeráků zbraní na světě, 41letý Viktor But,
pocházející z Ruska. Dodával zbraně kolumbijským levicovým povstalcům, do Angoly i do Sierry
Leone. O jeho vydání požádají USA.

•

7.3. Japonští velrybáři údajně stříleli na plavidlo ekologických aktivistů z organizace Sea
Shepherd a jedna ze střel prý zasáhla neprůstřelnou vestu zakladatele této organizace Paula
Watsona. Japonsko střelbu odmítá.

•

23.3. Tisíce obyvatel jihojaponského ostrova Okinawa demonstrovaly proti přítomnosti americké
armády v zemi a proti kriminalitě, jíž se dopouštějí její příslušníci.

•

26.3. Barmský vojenský režim slavnostně otevřel v novém hlavním městě Neipyijtu zoologickou
zahradu. Jde o jednu z mála atrakcí, které jsou k vidění v metropoli vybudované uprostřed
džungle.

•

28.3. Severní Korea na západním pobřeží odpálila několik raket krátkého doletu. Zkoušku
provedla v půl jedenácté dopoledne tamního času (2:30 SEČ). Testy přišly poté, co země
vyhostila jihokorejské manažery ze společné průmyslového střediska Kaesong. Pchjongjang
podle agentur zaujímá tvrdší postoj v reakci na novou konzervativní vládu v Soulu.
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