Zpravodajství z jižního Kavkazu
duben 2015

Abcházie rozdrtila Rusko. V dominu
Reprezentanti Abcházie přesvědčivě porazili své ruské
soupeře v mezinárodním turnaji v dominu, který se
konal v Petrohradě. Domino je považováno za
abcházský národní sport. V roce 2011 se dokonce
v Suchumi konalo 8. mistrovství světa v této deskové
hře, o němž částečně pojednává film The Domino Effect
z roku 2014, který se promítal i v českých kinech.
Zdroj: www.pixabay.com

(EN) http://www.apsnypress.info/en/news/athletesfrom-the-team-of-abkhazia-took-first-and-second-places-in-the-competition-ofprofessional-d/
(RU) https://www.youtube.com/watch?v=FakcwZ0bCTo
Noví ministři a ministryně v gruzínské vládě
V gruzínské vládě došlo na konci dubna k dalším významným obměnám. Nejprve
předseda vlády Garibašvili jmenoval nového ministra infrastruktury, následně ministra
životního prostředí, ministryni obrany a ministra sportu a mládeže. Ministerstvo obrany
tak poprvé v gruzínské historii získala žena – Tina Chidašeli. Ministrem sportu a mládeže
byl jmenován Tariel Chečikašvili, spolumajitel největšího prodejce automobilů v Gruzii
a zakladatel tbiliského fotbalového klubu Saburtalo.
(EN) http://www.civil.ge/eng/article.php?id=28233
(EN) http://www.civil.ge/eng/article.php?id=28230
V Gruzii žije 3,7 milionu lidí
V Gruzii proběhlo sčítání lidu, které ukázalo, že se počet Gruzínců a Gruzínek oproti roku
2002 snížilo asi 600 tisíc, přesné číslo je 3 729 635. Tentokrát však sčítání neprobíhalo
v odtržených regionech Abcházii a Jižní Osetii. 2 140 126 lidí (57,38 %) žije ve městech,
z toho 1 118 035 v Tbilisi.
(EN) http://www.civil.ge/eng/article.php?id=28231

Gruzie žádá Ázerbájdžán a Ukrajinu o vydání Michaila Saakašviliho
Ukrajina odmítla žádost Gruzie o vydání jejího bývalého
prezidenta Michaila Saakašviliho, který je v Gruzii obviněn
z několika závažných trestných činů. „Saakašviliho vydání
by bylo proti Úmluvě o ochraně lidských práv a základních
svobod“, řekl ukrajinský generální prokurátor. Saakašvili
v současnosti působí jako hlavní poradce ukrajinského
prezidenta Porošenka.
Pozitivní odpověď na žádost o Saakašviliho vydání
neobdržel gruzínský prokurátor ani z Baku, které navštívil
bývalý gruzínský politik na konci dubna. Ostatně ani není
divu, neboť Saakašviliho a ázerbájdžánského prezidenta
Alijeva pojí silný přátelský vztah.
Michail Saakašvili.
Zdroj: Wikimedia Commons

(EN) http://eng.kavkaz-uzel.ru/articles/31578/
(EN) www.rferl.org/content/ukraine-rejects-georgiasrequest-to-extradite-saakashvili/26932123.html

100. výročí arménské genocidy
24. dubna si Arméni a Arménky po celém světě připomněli sté výročí začátku Arménské
genocidy. Ve světě se stalo uznání tragických událostí let 1915–1923, kdy zahynulo až
1,5 milionu Arménů a Armének, za genocidu předmětem politických bojů
a diplomatických jednání. Do současnosti uznalo Arménskou genocidu pouze dvaadvacet
zemí. Hromadné zabíjení arménských obyvatel Osmanské říše nazval „první genocidou
dvacátého století“ též papež František. Jeho výrok vyvolal roztržku mezi Tureckem
a Vatikánem a Turecko odvolalo svého vatikánského velvyslance.
(EN) http://eng.kavkaz-uzel.ru/articles/31544/
(EN) http://eng.kavkaz-uzel.ru/articles/31535/
(EN) http://eng.kavkaz-uzel.ru/articles/31494/
(EN) http://eng.kavkaz-uzel.ru/articles/31410/
Kdo uznává genocidu v Arménii
Zatímco Ankara se slovu „genocida“ stále vyhýbá, seznam zemí, které uznávají masové
vraždění Arménů během první světové války za genocidu, dosahuje čísla 22. Mezi tyto
země patří vedle samotné Arménie také Rakousko, Argentina, Belgie, Bolívie, Kanada,
Chile, Kypr, Francie, Řecko, Itálie, Libanon, Litva, Nizozemsko, Polsko, Rusko, Slovensko,
Švédsko, Švýcarsko, Uruguay, Vatikán a Venezuela. Kromě těchto zemí uznávají
Arménskou genocidu také některé mezinárodní organizace, například Evropský
Parlament.
(EN) http://www.rferl.org/content/armenia-genocide-recognition/26974215.html
(EN) http://www.rferl.org/content/armenia-pope-turkey-killings-genocide/26951213.html

Vyšetřování masakru v Gyumri pokračuje
Několikanásobná vražda, ze které je obviněn ruský voják sloužící na ruské vojenské
základně v arménském městě Gyumri, nadále komplikuje vztahy mezi oběma zeměmi.
Obviněný vojín Valerij Permjakov je totiž stále v rukou ruských vyšetřovatelů, kteří ho
odmítají vydat do Arménie. Permjakov, který měl údajně zastřelit šest členů rodiny
Avetisjanů a dalšího člena téže rodiny ubodat, podle dosavadního vyšetřování byl v době
vraždy příčetný. Celý incident však stále provází celá řada nejasností.
(EN) http://eng.kavkaz-uzel.ru/articles/31435/
(EN) http://eng.kavkaz-uzel.ru/articles/31385/
(EN) http://eng.kavkaz-uzel.ru/articles/31321/
Demonstrace arménských aktivistů z „Ustavujícího parlamentu“
Skupina protivládních aktivistů známá jako „Ustavující parlament“ byla zatčena během
demonstrace 7. dubna v centru Jerevanu. Následně byli obviněni z organizování
nepokojů. Od té doby se v Jerevanu uskutečnilo několik dalších demonstrací, kde lidé
žádali propuštění zadržených aktivistů. Mezi demonstranty byla i řada veteránů
z karabašské války.
(EN) http://eng.kavkaz-uzel.ru/articles/31575/
(EN) http://eng.kavkaz-uzel.ru/articles/31460/
Náhorní Karabach: 900 střel za poslední týden
Ani v dubnu neutichly boje mezi ázerbájdžánskými a karabašskými jednotkami. 6. dubna
byl zabit na tzv. kontaktní linii arménský voják a podle arménských zdrojů vypálili
ázerbájdžánští vojáci jen v týdnu od 5. do 11. dubna na karabašské pozice 900 střel z
ručních zbraní, granátometů a děl. Podobně obviňuje i ázerbájdžánská strana
karabašsko-arménskou armádu.
(EN) http://eng.kavkaz-uzel.ru/articles/31393/
Karabašský dezertér poslal dopis domů
Voják karabašské armády Andranik Grigorijan, který v březnu přešel na ázerbájdžánskou
stranu, poslal prostřednictvím Mezinárodního výboru Červeného kříže dopis své rodině.
V něm svého činu lituje a vyjadřuje touhu vrátit se zpět do své vlasti. Jako motiv útěku
uvedl již dříve ve dvou videích, která se objevila na Youtube, šikanu a násilí v karabašské
armádě. Představitelé karabašských vlasteneckých organizací jeho čin odsoudili, stejně
jako arménský ministr obrany, který rezolutně popřel, že by v arménsko-karabašské
armádě k šikaně docházelo.
(RU) http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/259889/
(AZ) https://www.youtube.com/watch?v=obZsiLIrGsg
(AZ) https://www.youtube.com/watch?v=znlxlvT4KlQ

Freedom House: Svoboda tisku nejhorší za posledních 10 let
Celosvětová úroveň svobody tisku se podle organizace Freedom House během
uplynulého roku opět zhoršila a je tak nejnižší za posledních deset let. Mohou za to
převážně nové restriktivní zákony přijaté v celé řadě zemí, ale také nárůst násilí proti
novinářům. V roce 2014 se nejvíce zhoršila situace v Ázerbájdžánu, Srbsku a Iráku. Mezi
desítkou nejhůře hodnocených zemí se ocitlo Bělorusko, Ruskem anektovaný Krym, Írán,
Turkmenistán a Uzbekistán.
(EN) http://www.eurasianet.org/node/73226
Tofiq Yaqublu propuštěn na sedm dní
Místopředseda ázerbájdžánské opoziční strany
Musavat a politický vězeň Tofiq Yaqublu byl 24.
dubna na sedm dní propuštěn z vězení, aby se
mohl zúčastnit pohřbu své dcery, která zemřela
o den dříve v nemocnici v ruském městě Tomsk.
Po týdnu se tak vrátil do trestanecké kolonie č.
13, kde si odpykává svůj pětiletý trest.
Tofiq Yaqublu.
Zdroj: Musavat

(EN) http://eng.kavkazuzel.ru/articles/31601/

Duchovní Talekh Bagirzade v nejstřeženější věznici
Bakuský odvolací soud 10. dubna zamítl stížnost ázerbájdžánského šíitského teologa
Talekha Bagirzadeho proti jeho přesunu do uzavřené věznice v Gobustánu. Podle jeho
advokáta Džavada Džavadova jsou podmínky Bagirzadeho držení v jedné z
nejstřeženějších ázerbájdžánských věznic, která je primárně určená pro doživotně
odsouzené, naprosto nepřijatelné. Důvodem Bagirzadeho přesunu do Gobustánu je podle
Džavadova především snaha izolovat tohoto významného náboženského vůdce od
ostatních vězňů. Nedávno byl do Gobustánu přesunut také člen hnutí NIDA Ilkin
Rustamzade.
(EN) http://eng.kavkaz-uzel.ru/articles/31400/
Dvě ocenění pro Chadídžu Ismailovou
Známá ázerbájdžánská investigativní novinářka Chadídža Ismailová získala dvě ocenění
za svou výjimečnou práci – Freedom Speech Award 2015 organizace Swedish National
Press Club a PEN Freedom to Write Award, kterou uděluje The PEN American Center.
(EN) http://www.rferl.org/content/azerbaijan-media-ismayilova-penrights/26958702.html
(EN) http://www.rferl.org/content/jailed-azerbaijani-journalist-ismayilova-winsmedia-freedom-award/26980763.html

Rasul Džafarov odsouzen na šest a půl roku
Známý lidskoprávní aktivista a organizátor kampaně Art for Democracy Rasul Džafarov
byl 16. dubna odsouzen bakuským soudem pro těžké zločiny k 6,5 letům vězení.
Prokurátor Mubariz Mirili požadoval pro Džafarova dokonce 9 let. Džafarov ve své
závěrečné řeči shrnul hlavní argumenty obhajoby: Jeho organizace The Human Rights
Club začala pracovat v roce 2010, kdy podle tehdejších zákonů neexistovala žádná
povinnost takovéto organizace registrovat na ministerstvu spravedlnosti. Poté, co byla
tato povinnost zavedena, Džafarov opakovaně o registraci žádal, přičemž se mu od
ministerstva nedostalo žádné odpovědi. Džafarov byl zatčen 2. srpna loňského roku. Řada
mezinárodních lidskoprávních organizací se tehdy okamžitě proti jeho zatčení postavila,
nicméně jeho propuštění dosaženo nebylo.
(EN) http://eng.kavkaz-uzel.ru/articles/31442/
(EN) http://www.contact.az/docs/2015/Politics/041600112841en.htm#.VUfY5M6W1t
(EN) http://humanrightshouse.org/Articles/20890.html#.VS-LqwaDy-Z.facebook
(RU) http://azerbaijan.kavkaz-uzel.ru/articles/260313/
(RU) http://azerbaijan.kavkaz-uzel.ru/articles/260323/
(EN) http://www.azadliq.org/content/article/26946766.html
Vězení i pro Intigama Alijeva
Týden po odsouzení Rasula Džafarova vynesl
soud rozsudek i nad dalším z nejznámějších
ázerbájdžánských lidskoprávních aktivistů,
Intigamem Alijevem. Alijev, právník a ředitel
organizace Legal Education Society dostal 7,5
roku za mřížemi.

Intigam Alijev v Praze při přebírání ceny Homo
Homini za rok 2012.
Zdroj: Člověk v tísni

(EN) http://eng.kavkazuzel.ru/articles/31499/
(EN) http://eng.kavkazuzel.ru/articles/31534/

(EN) http://humanrightshouse.org/Articles/20878.html
Výzva k bojkotu Evropských her v Baku
Několik desítek ochránců lidských práv, politiků a
expertů z různých zemí vyzvalo světové politiky k
bojkotu Evropských her v Baku na protest proti
tamnímu porušování lidských práv. Zároveň
požadují
uvalení
sankcí
na
jednotlivé
představitele ázerbájdžánského režimu, zejména
na ty, kteří jsou přímo zodpovědní za
pronásledování opozice a potlačování lidských
práv. Podle nich by západní vlády měly znemožnit

těmto lidem cestování na Západ, přestat obchodovat s ázerbájdžánským režimem a
zorganizovat veřejná slyšení o stavu lidských práv v Ázerbájdžánu.
(EN) http://eng.kavkaz-uzel.ru/articles/31431/
Formule 1 bude
Šéf Formule 1 Bernie Ecclestone 19. dubna potvrdil, že se příští rok v Baku uskuteční
jedna z Grand Prix. Mezinárodní kritiku stavu lidských práv v této zemi přitom odmítl
slovy, že „to nevidí jako velký problém“. Závod se má konat přímo v ulicích hlavního
města.
(EN) http://www.rferl.org/content/f1-azerbaijan-grand-prix-racingmotor/26967176.html
V Baku se budou konat také Islámské hry solidarity 2017
Soutěž Eurovision, Evropské hry ani Grand Prix Formule 1
zřejmě ázerbájdžánskému režimu nestačí, aby o sobě vytvořil
dostatečně dobrý obraz v zahraničí a skryl masivní porušování
lidských práv, proto se Baku stane v roce 2017 dějištěm též
Islámských her solidarity.
(RU) http://azerbaijan.kavkaz-uzel.ru/articles/260247/

K odběru měsíčního zpravodajství z jižního Kavkazu se můžete snadno přihlásit
na http://www.cestainiciativy.cz
Líbí se vám zpravodajství? Pomozte nám pokračovat v jeho vydávání!
NEzávislé Sociálně Ekologické HNUTÍ – NESEHNUTÍ
tř. Kpt. Jaroše 18, 602 00 Brno, tel.: 543 245 342, e-mail: brno@nesehnuti.cz
http://www.nesehnuti.cz
Na vzniku tohoto přehledu zpráv se podíleli:
Milan Štefanec, Světlana Zapadlová, Jaromír Němec

Poznámky:
Názvy některých měst i území na jižním Kavkaze se staly součástí politických bojů, které navazují na přímé vojenské
konflikty mezi různými znepřátelenými zeměmi. Proto se můžete ve zpravodajství v ruském i anglickém jazyce setkávat
s názvy jako Sukhumi/Sukhum, Stepanakert/Khankendi [1], Tskhinvali/Tskhinval, South Ossetia/Tskhinvali Region
apod. V tomto zpravodaji se snažíme používat pro pojmenování hlavních měst neuznaných či částečně uznaných území
jazykovou podobu, která byla konzultována s Ústavem pro jazyk český Akademie věd České republiky (pokud taková
podoba existuje).
Pro bezprostřední vhled a ilustraci některých názorových postojů politického života na jižním Kavkaze občas uvádíme
i odkazy na zdroje, které vyjadřují stanovisko pouze jedné ze zainteresovaných stran či na zdroje, které v žádném
případě nelze označit za nezaujaté. V žádném případě to neznamená, že se redakce tohoto zpravodaje ztotožňuje se
všemi názory či východisky médií, jejichž odkazy uvádíme.
[1] Ázerbájdžán v roce 1991 přejmenoval město na Chankendi a používá pouze tento název, Arménie a arménské
obyvatelstvo, které nyní město ovládá, používají název Stěpanakert vzniklý v dobách Sovětského svazu v roce 1923.

Projekt byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí
ČR v rámci Programu transformační spolupráce ČR.

