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Volby v Gruzii a jejich dopad na řešení konfliktů
První říjnový den proběhly v Gruzii parlamentní volby, jejichž vítězem se stala opoziční strana
„Gruzínský den“ v čele s miliardářem Bidzinou Ivanišvilim. Představitel do té doby vládnoucí strany
„Sjednocené národní hnutí“ a prezident Gruzie Michail Saakašvili porážku své strany uznal a
v následujících týdnech pak také jmenoval novou vládu sestavenou stranou Gruzínský sen. Členem
vlády se stal i známý politolog a konfliktolog Paata Zakareišvili, který se stal ministrem pro reintegraci
a má tak na starost řešení abchazsko-gruzínského a osetinsko-gruzínského konfliktu. Ve svých
prvních prohlášeních navrhnul přejmenovat své ministerstvo a přezkoumat gruzínský zákon o
okupovaných teritoriích, který izoluje Abcházii i Jižní Osetii a stěžuje přístup do země jak
mezinárodním organizacím, tak běžným občanům.
(EN) http://www.rferl.org/content/news-analysis-ivanishvilis-cabinet-choices/24737681.html

Gruzii zachvátila vlna stávek
Vyhlášení výsledků gruzínských parlamentních voleb a poklidné převzetí moci opoziční koalicí
Gruzínský sen následovala vlna dělnických stávek. Za zvýšení mezd a zlepšení pracovních podmínek i
bezpečnostních standardů stávkovali například horníci v manganovém dole Chiatura, kvůli nízkým
platům stávkovali i dělníci ve stáčírně minerální vody Borjomi. Proběhla stávka železničářů,
stavebníků pracujících na stavbě silnice kolem Kobuleti, i přístavních dělníků v Poti. Proběhla i stávka
řidičů městských autobusů v Tbilisi.
(EN) http://www.eng.kavkaz-uzel.ru/articles/22736/
(EN) http://www.eng.kavkaz-uzel.ru/articles/22693/
(EN) http://www.eng.kavkaz-uzel.ru/articles/22642/

Obnovení železniční tratě přes Abcházii
Nový gruzínský ministr Paata Zakareišvili vyjádřil svůj záměr začít jednání,
jejichž cílem by bylo obnovení železničního spojení mezi Gruzií a Abcházií.
V obnovení spojení vidí příležitost pro „deizolaci“ Abcházie, ekonomický
přínos pro Gruzii jako tranzitní země a také obnovení důležitého spojení mezi
Ruskem a Arménií. Vzhledem k tomu, že jako jeden z cílů obnovení
železničního spojení uvedl také postupný návrat gruzínských uprchlíků do
Abcházie, vzbudil jeho návrh mezi abchazskými představiteli spíše negativní reakce. Rusko zatím na
tuto iniciativu veřejně nereagovalo.
(RU) http://www.upmonitor.ru/news/russia/1013668a/

Uprchlický squatting v Gruzii
Uprchlíci z Abcházie a Jižní Osetie obsadili v posledních týdnech přes 30 různých budov nacházejících
se na území Gruzie – radnice, budovu finančního úřadu, sportovní školu, centrum subtropických
rostlin ad. Těmito činy upozorňují na svoji zoufalou ekonomickou a sociální situaci a na fakt, že velká
část z nich nemá prostředky na placení nájmu. Někteří z nich se vrátili do budov, ze kterých byli
předtím vystěhováni.
(RU) http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/214720/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

Abchazské a osetské pasy jako gruzínské občanky?
Gruzínský ministr Paata Zakareišvili zveřejnil další návrh týkající se
řešení konfliktu mezi Gruzií a územími, která po vojenských konfliktech
s Gruzií v začátku devadesátých let vyhlásila svoji nezávislost (kterou
do současnosti uznalo 6 členských států OSN). Jedním z nich, který
vyvolal protesty jak v samotné Gruzii, tak kritiku v Abcházii i Jižní Osetii,
byl ten, aby Gruzie jednostranně začala uznávat abchazské a jihoosetské

pasy, a to na stejné úrovni jako gruzínské občanské průkazy a přiznala tak jejich držitelům stejná
práva jako gruzínským občanům. Zakareišvili zdůraznil, že tento krok neznamená uznání Abcházie a
Jižní Osetie jako nezávislých států, ani uznání jejich pasů jako mezinárodních cestovních dokumentů.
(RU) http://vestikavkaza.ru/news/ZHeleznodorozhnoe-soobshchenie-Gruzii-s-Abkhaziey-i-Rossiey-mozhet-byt-vosstanovlenogosministr.html?sphrase_id=70325

Zůstali proti své vůli v Abcházii
Tři občané Kyrgyzstánu museli zůstat proti své vůli na území Abcházie. Jak uvádí jeden z nich:
nejdříve pracoval nelegálně na stavebních pracích pro olympijské hry v ruském městě Soči. Když byl
úřady odhalen a skončila mu platnost migrační karty, odjel z Ruska do Abcházie (kterou Ruská
federace uznává jako nezávislý stát). Když se pak chtěl dostat z Abcházie přes Rusko zpět do své země
Kyrgyzstánu, byl na abchazsko-ruské hranici zadržen, byl mu odepřen vstup na území Ruska a byl
vrácen do Abcházie. Jelikož Abcházie v důsledku problematického statusu své země nemá letecké
spojení s jinými zeměmi a přechod do Gruzie by pro Kyrgyzy znamenal hrozbu trestu odnětí svobody
za porušení gruzínského zákona o okupovaných teritoriích, nemají bez souhlasu Ruska kyrgyzští
občané možnost se z Abcházie legálně dostat. Někteří Kyrgyzové jsou tak nedobrovolně na území
Abcházie několik měsíců i let.
(RU) http://kloop.kg/blog/2012/11/01/troe-ky-rgy-zstantsev-v-abhazii-do-sih-por-ne-mogut-vernut-sya-na-rodinu/
(EN) http://eng.expertclub.ge/portal/cnid__12735/alias__Expertclub/lang__en/tabid__2546/default.aspx

Jako za starých časů
Výročí Velké říjnové socialistické revoluce si připomnělo ve svém prohlášení několik komunistických
stran fungujících v zemích bývalého Sovětského svazu. Mezi nimi i Komunistická strana Abcházie,
Komunistická strana Jižní Osetie i Podněsterská komunistická strana. Jak se uvádí v prohlášení:
„Říjnová revoluce zadávala nejvyšší světové normy rozvoje hospodářské i společenské sféry, vědy a
vzdělání.“ Text prohlášení opublikovali v češtině Haló noviny vydávané KSČM.
(CZ) http://www.halonoviny.cz/articles/view/653800

Už i Náhorní Karabach se dočkal
Státní suverenitu Náhorního Karabachu doposud neuznal žádný členský stát OSN, ani spřátelená
Arménie, a je vnímán jako součást Ázerbájdžánu. Ve své parlamentní rezoluci suverenitu a nezávislost
Náhorně karabašské republiky (někdy také nazývané Republic of Mountain Karabakh nebo Artsakh
republic) uznal největší stát federálního Australského společenství Nový jižní Wales. Učinil tak při
příležitosti dvacetiletého výročí vyhlášení nezávislosti Karabachu na Ázerbájdžánu. Tento stát také
vyzval centrální vládu, aby následovala jeho příkladu a uznala Náhorní Karabach jménem celého státu
Austrálie. Oproti tomu Arménie jako hlavní spojenec a podporovatel Náhorního Karabachu
rozhodnutím vlády uznání nezávislosti tohoto území jako samostatného státu odmítla.
(EN) http://www.armenianow.com/karabakh/40614/armenia_karabakh_nalbandian_new_south_wales_recognition
(RU) http://lenta.ru/news/2012/10/04/law/

Bude Jižní Osetie součástí Ruské federace?
Prezident Jižní Osetie Leonid Tibilov ve svém prohlášení konstatoval, že Jižní Osetie by se v budoucnu
měla stát součástí Ruské federace a spojit se se Severní Osetií (jedna z ruských republik).
Okomentoval také skutečnost, že nový gruzínský premiér přiznal, že v roce 2008 válku s Jižní Osetií
začala právě Gruzie. Představitel Jižní Osetie také poslal gratulaci novému americkému prezidentovi
Baracku Obamovi ke zvolení, ve kterém vyjádřil naději na zlepšení vzájemných vztahů mezi oběma
zeměmi.
(RU) http://vz.ru/news/2012/10/25/604279.html
(RU) http://www.rsonews.org/ru/news/20121108/07881.html

Demonstrace arménských matek z velkých rodin
Arménské ženy, které mají hodně dětí, se rozhodly přejít od slov k činům a požadovat přehodnocení
vládní politiky, která jim neposkytuje dostatečné záruky a podporu. Za tím účelem se shromáždily
před prezidentským palácem. Situace velkých rodin je v Arménii kontroverzním tématem, neboť se
mnohem snáze ocitají v tíživé ekonomické situaci. Zatímco některé zdroje hovoří o úbytku
obyvatelstva v Arménii, podle oficiálních státních údajů zaznamenává v posledních letech počet

obyvatel mírný přírůstek. Faktem zůstává, že arménská diaspora svou velikostí dvojnásobně
překonává počet obyvatel žijících v Arménii samotné.
(EN) http://armenianow.com/society/40602/armenia_large_families_children_protest_actions
(EN) http://www.armstat.am/file/doc/99471433.pdf
(RU) http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/215166

Baku míří do nebes
Ázerbájdžán chce ve své metropoli Baku postavit nejvyšší budovu na světě. Celý projekt má stát 2
miliardy dolarů a na plánech se podílelo několik zahraničních firem. Budova má mít v nejvyšším bodě
1,050 m a skládat se ze 186 podlaží.
(EN) http://en.wikipedia.org/wiki/Azerbaijan_Tower

Říjnové demonstrace v Baku
Zástupci a zástupkyně občanských iniciativ i ázerbájdžánské opozice se
prostřednictvím Facebooku pokusili na 20. října zorganizovat veřejnou
demonstraci požadující rozpuštění parlamentu. Jednou z jejich motivací
bylo nedávno zveřejněné video, na kterém členka parlamentu a vládnoucí
strany požaduje od jiného politika úplatek milion manátů (tj. přibližně
milion euro) za to, že mu zajistí poslanecké křeslo. Protest byl okamžitě
Zdroj: irfs.az
rozprášen a více než 100 protestujících bylo okamžitě zatčeno, zpravidla
na 7-10 dní. O dva týdny dříve této demonstraci předcházela jiná, na které se sešli aktivisté usilující
o zrušení zákazu nošení hidžábu. Více než stovka protestujících se shromáždila před ministerstvem
školství s transparenty „stop islamofobii“ nebo „islám vyhraje“. 65 demonstrantů bylo zatčeno, video
z akce můžete shlédnout zde.
(EN) http://www.rferl.org/content/police-azerbaijan-baku-forcibly-disperse-pro-hijab-activists/24729975.html
(EN) http://www.hrw.org/news/2012/10/22/azerbaijan-peaceful-rallies-forcibly-dispersed
(EN) http://www.eng.kavkaz-uzel.ru/articles/22619/
(EN) http://www.eng.kavkaz-uzel.ru/articles/22719/

Popová hudba jako ideologický nástroj?
Dlouhodobě neutěšený stav lidských práv v Ázerbájdžánu nezabránil Jennifer Lopez, aby vystoupila
v Baku u příležitosti světovém poháru fotbalistek do 17 let. Provokativní vystoupení popové hvězdy,
na kterém se shromáždilo více než 30 tisíc lidí, je některými komentátory považováno za nástroj
ideologické války proti Íránu.
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