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listopad 2015

Bojovníci Islámského státu na videu vyhrožují Gruzii
23. listopadu se na internetu objevilo video, na němž čtyři muži jménem tzv. Islámského státu
v gruzínštině vyhrožují obyvatelům Gruzie, kteří vystupují proti muslimům, a slibují nastolení
chalífátu. Muži údajně pocházejí ze západogruzínských regionů Gurie a Adžárie, kde žije muslimská menšina. Doposud pro Gruzii představovalo problém spíše údolí Pankisi na východě země,
obývané gruzínskými Čečenci, odkud měly do řad bojovníků IS odejít desítky osob. V průběhu
vyšetřování gruzínské bezpečnostní složky zatím zadržely čtyři lidi, které z kontaktu s IS obviňují.
(GRU/RU) http://newposts.ge/
(RU) http://www.currenttime.tv/content/article/27371071.html
(EN) http://www.eurasianet.org/node/76281
(RU) http://www.ekhokavkaza.com/content/article/27382518.html
(RU) http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/273387/

Gruzie proti dětským sňatkům
Gruzínské nevládní organizace sdružené v tzv. Ženském hnutí se rozhodly věnovat připomínku
Mezinárodního dne proti násilí na ženách 25. listopadu palčivému problému dětských sňatků. Po
celé zemi tak proběhla řada akcí upozorňujících na fakt, že každý den jsou v Gruzii v průměru
provdány čtyři neplnoleté dívky, což má mimo jiné negativní vliv na jejich vzdělání a následné
pracovní uplatnění.
(RU) http://www.ekhokavkaza.com/content/article/27387931.html
(RU) http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/273204/

Gruzínský ministr navrhuje Abcházii společnou federaci s Gruzií
Paata Zakareišvili, gruzínský ministr pro otázky usmíření a občanské
rovnoprávnosti, v listopadu znovu představil svou koncepci federativního státního uspořádání Gruzie, v němž by Abcházii náležel zvláštní status. Dle ministrova prohlášení Abcházie nebyla nikdy součástí nezávislé
Gruzie – společný celek tvořily pouze v rámci Sovětského svazu. Proti
těmto slovům se ostře ohradili další členové vlády Gruzínského snu
a sama Abcházie odmítá, že by v tomto směru s Gruzií vedla jakákoliv
jednání.
Paata Zakareišvili.
Zdroj: gov.ge

(RU) http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/271923/
(RU) http://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20151105/1016210089.html
(RU) http://eadaily.com/news/2015/11/30/zakareishvili-abhaziya-ne-byla-v-sostave-nezavisimoy-gruzii-lish-v-ramkah-sssr
(RU) http://www.apsny.ge/2015/conf/1448924109.php

Bývalá gruzínská ministryně v čele ukrajinské policie
Někdejší gruzínská ministryně školství Khatia Dekanoidze byla jmenována vedoucí ukrajinské
policie. Již dříve na Ukrajině působila jako poradkyně ministra vnitra Avakova.
(RU) http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/271913/

Abcházii a ruský severní Kavkaz propojí dálnice
Na konci listopadu bylo v Moskvě podepsáno memorandum o stavbě dálnice, která propojí Abcházii s ruskými severokavkazskými republikami (Karačajevsko-čerkeskou a Kabardino-balkarskou). Stavba dálnice bude součástí širšího infrastrukturního projektu na rozvoj této horské oblasti, který budou financovat firmy z Ruska a Číny. Práce by měly být zahájeny v příštím roce.
(RU) http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/273176/
(RU) http://www.ekhokavkaza.com/content/article/27394142.html

V Jižní Osetii žije 51 tisíc lidí
Dle předběžných výsledků sčítání lidu žije na území Jižní Osetie více než 51 tisíc lidí. Přibližně
30 tisíc z nich pak připadá na hlavní město Cchinvali.
(RU) http://www.ekhokavkaza.com/content/article/27343325.html

Protesty proti navrhovaným změnám ústavy
Na dva tisíce protestujících se sešlo v Jerevanu, aby vyjádřili nesouhlas s ústavními reformami,
navrženými vládou. Jednou z těchto změn je také zvýšení pravomocí parlamentu, který by nově
měl volit prezidenta. Dosud byl prezident volen přímo, a to na pět let, namísto dosavadních
sedmi. Demonstranté se obávají snahy současné vlády upevnit svoji moc.
(EN) http://www.rferl.org/content/armenia-protests-constitutional-changes/27377721.html

Ázerbájdžán vrátil dezertéra do Náhorního Karabachu
Ázerbájdžán vrátil s pomocí Mezinárodního výboru červeného kříže dezertéra, který do Ázerbájdžánu přeběhl z Náhorního Karabachu v březnu tohoto roku. Motivací 24letého Andranika Grigorijana byla údajně špatná ekonomická situace v Náhorním Karabachu. Osud Grigorijana po návratu do Karabachu zůstává nejasný.
(EN) http://www.rferl.org/content/azerbaijan-karabakh-returns-defector/27373329.html

Další dva arménští vojáci zabiti v Karabachu
Dva arménští vojáci byli zastřeleni a několik dalších bylo zraněno ázerbájdžánskou armádou
12. listopadu. Arméni se údajně měli pokusit zaútočit na ázerbájdžánské pozice poblíž tzv. kontaktní zóny v Náhorním Karabachu.
(EN) http://www.rferl.org/content/azerbaijani-troops-kill-armenian-troops/27364181.html

Parlamentní volby v Ázerbájdžánu nepřinesly žádné
překvapení
V parlamentních volbách v Ázerbájdžánu na počátku listopadu vyhrála vládní Strana Nového Ázerbájdžánu
(YAP), zatímco všechny opoziční strany volby bojkotovaly. YAP získala 69 mandátů ze 125. Volební účast byla
poměrně malá – méně než 56 procent. Organizace pro
bezpečnost a spolupráci v Evropě odmítla vyslat
do Ázerbájdžánu své pozorovatele, protože Ázerbájdžán
krátce před volbami omezil počet pozorovatelských akreditací, a nebylo tak možné provést smysluplné volební
pozorování.
(EN) http://www.rferl.org/content/azerbaijan-elections-ruling-party-majority/27340546.html
(EN) http://www.rferl.org/content/azerbaijan-election-aliyev-osce/27338288.html

Arif Yunus.
Zdroj: http://leylaarifyunus.blogspot.cz.

Arif Yunus propuštěn do domácího vězení
Historik a lidskoprávní aktivista Arif Yunus byl 12. listopadu
ze zdravotních důvodů podmínečně propuštěn z vězení. Arif
Yunus byl v létě roku 2014 zatčen a na základě smyšlených
obvinění z trestných činů ekonomické povahy odsouzen k
sedmi letům vězení.
Ve stejném procesu byla souzena i jeho žena Leyla Yunus,
která byla rovněž ze zdravotních důvodů propuštěna 9. prosince (více informací v prosincovém Zpravodaji).
Oba manželé mají velmi vážné zdravotní problémy. Podmínkou jejich propuštění je, že nesmějí opustit Baku.

(EN) http://www.azadliq.org/content/article/27384246.html
(EN) http://www.rferl.org/content/azerbaijan-arif-yunus-house-arrest/27360051.html

„Protiteroristický” zátah v Nardaranu
26. listopadu provedla ázerbájdžánská policie razii ve městě Nardaran nedaleko Baku, údajně
na základě podezření z přípravy teroristického útoku. Při zátahu bylo zabito šest lidí, z toho dva
policisté a čtyři místní obyvatelé. Policie následně obklíčila město a přerušila veškerou komunikaci mezi jeho obyvateli a okolním světem. Nardaran je hlavním centrem šíitského islámu
v zemi. Zátah vzbudil odpor obyvatelstva a nepokoje, které trvaly několik dalších dní, a mnoho
lidí při nich utrpělo zranění. Mezi obviněnými z přípravy násilného převratu je i známý šíitský
klerik Talekh Bagirzade. Vzhledem k přetrvávající informační blokádě ze strany ázerbájdžánské
policie zůstávají okolnosti zákroku velmi nejasné.
(EN) http://www.azadliq.org/content/article/27389685.html
(EN) http://www.rferl.org/content/azerbaijan-nardaran-raid-terrorist-criminal-gang/27393199.html
(EN) http://eng.kavkaz-uzel.ru/articles/33880/
(EN) https://www.meydan.tv/en/site/society/9681/Nardaran-under-siege.htm
(EN) http://www.rferl.org/content/caucasus-report-azerbaijan-theologian-plotted-coup/27393340.html

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, Barbora Jelínková, 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.

