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Dle Ruska Islámský stát trénuje v Gruzii
Dle ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova využívají teroristé z Islámského státu ke svému
výcviku údolí Pankisi – těžko dostupnou vysokohorskou oblast na severu Gruzie při hranicích s
Čečenskem. Gruzínští představitelé takové riziko rezolutně odmítají. Experti se nicméně domnívají, že v řadách IS bojuje nejméně několik desítek lidí pocházejících právě z oblasti Pankisi.
(RU) http://www.currenttime.tv/content/article/27514527.html
(EN) http://www.rferl.org/content/georgia-pankisi-gorge-islamic-state-lavrov/27512697.html

Gruzie jedná s Gazpromem o navýšení dodávek ruského
plynu
Gruzínský ministr energetiky Kacha Kaladze prohlásil, že by
rád navýšil dodávky plynu od ruského gigantu Gazprom až na
20 % celkového objemu. Nejnovější jednání s ruskou společností přitom vyvolala odpor opoziční strany Sjednocené národní hnutí. Ta chce záležitost projednat na speciálním zasedání Bezpečnostní rady státu. Proti
jednáním s Gazpromem protestovalo v gruzínských městech na tisíc lidí.
(RU) http://www.ekhokavkaza.com/content/article/27481798.html
(RU) http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/276054/
(RU) http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/276420/
(RU) http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/278313/

Představitel gruzínské opozice postřelen
Aleksi Petriašvili, představitel gruzínské opozice a předseda strany Svobodných demokratů, byl
na konci února napaden nespecifikovaným množstvím útočníků a několikrát postřelen. Aleksi
Petriašvili zastával v letech 2012-2014 pozici gruzínského ministra pro evropskou integraci.
(EN)http://www.rferl.org/content/georgia-opposition-petriashvili-attack-surgery/27578716.html

V Gruzii začalo fungovat první útočiště pro lidi bez domova
V osadě Lilo poblíž Tbilisi bylo otevřeno první azylové útočiště pro lidi bez domova s kapacitou
240 míst. Dosud mohli lidé, kteří se ocitli na ulici, přebývat pouze ve stanovém městečku. Gruzínská metropole rovněž spustila proces jejich registrace. Dle lidskoprávních expertů však nadále chybí strategie pro koncepční řešení bezdomovectví v regionu.
(RU)http://www.ekhokavkaza.com/content/article/27472616.html

Abcházie přijala sankce proti Turecku
Abcházie se připojila k ruským sankcím proti Turecku přijatým v důsledku sestřelení ruského
bombardéru SU-24. Kromě zákazu importu řady produktů bude tureckým byznysmenům znemožněno v Abcházii investovat. Turecko přitom pro Abcházii představuje po Rusku největšího
obchodního partnera, na kterého připadá přibližně 18 % obratu zahraničního obchodu.
(RU)http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/276752/
(RU)http://www.ekhokavkaza.com/content/article/27483714.html

Abcházie zpřísňuje vízový režim
S platností od 1. dubna povoluje Abcházie bezvízový vstup na své území pouze občanům těm
států, které uznaly její nezávislost a které s ní mají uzavřenu speciální dohodu. Mezi ně, vedle
Ruska, patří Venezuela a Nikaragua. Nově si tak o víza budou muset zažádat například občané
Běloruska a dalších zemí Společenství nezávislých států (SNS).
(RU)http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/278047/
(RU)http://news.tut.by/society/485074.html

V Abcházii zakázali potraty
Abchazský prezident Chadžimba podepsal nový zákon plně zakazující potraty od momentu početí. V pozadí přitom stojí zjevná snaha politiků zvýšit počet obyvatel Abcházie, který dle oficiálních čísel aktuálně dosahuje cca 242 tisíc lidí a jehož dlouhodobý demografický vývoj vyvolává
obavy.
(EN)http://www.rferl.org/content/georgia-abkhazia-outlaws-abortions/27543685.html

Mezinárodní trestní tribunál bude šetřit zvěrstva války z roku 2008
Panel soudců Mezinárodního trestního tribunálu rozhodl o spuštění vyšetřování válečných zločinů a zločinů proti lidskosti spáchaných v souvislosti s válkou v Jižní Osetii mezi Ruskem a Gruzií v roce 2008. Dle soudu panují odůvodněná podezření, že ozbrojené síly všech aktérů se dopouštěly vražd, násilného vysídlování populace, útoků na civilní obyvatelstvo a mírotvorce a dalších zločinů.
(EN)http://www.rferl.org/content/icc-to-probe-georgia-russia-war-war-crimes/27515135.html
(RU)http://www.ekhokavkaza.com/content/article/27517406.html
(RU)http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/276758/

Hlava Jižní Osetie obviňuje Mezinárodní trestní tribunál z dvojích standardů
Jihoosetský prezident Leonid Tibilov se k rozhodnutí Mezinárodního trestního soudu spustit vyšetřování válečného konfliktu v Jižní Osetii z roku 2008 vyjádřil velmi kriticky. Odmítl, že by na
území Jižní Osetie docházelo k čistkám etnických Gruzínů a smrti gruzínských mírotvorců – dle
něj naopak gruzínské obyvatelstvo před konfliktem zavčas uteklo. Přístup soudu proto od počátku odmítá jako zaujatý.
(RU)http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/277291/

Připomínka masakru v Sumgaitu a Chodžali
28. února si arménští obyvatelé Náhorního Karabachu připomněli 28. výročí pogromu
v ázerbájdžánském městě Sumgaitu. V roce 1988 zde bylo ázebáájdžánskými nacionalisty během dvou dnů zavražděno nejméně několik desítek lidí, stovky dalších byly zraněny.
Dva dny předtím proběhly v Ázerbájdžánu vzpomínkové akce k výročí masakru v karabašském
městě Chodžali. Tehdy zemřelo více než 600 lidí, většinou Ázerbájdžánců.
(EN) http://eng.kavkaz-uzel.ru/articles/34754/
(RU) http://eng.kavkaz-uzel.ru/articles/34730/

Policie je tvrdší vůči demonstrantům
Podle výroční zprávy organizace Amnesty International přistoupily úřady v Arménii v roce 2015
k mnohem větším represím vůči pokojným demonstracím než dříve. Mezi nejtvrději potlačené
nenásilné protesty patří demonstrace proti zvyšování tarifů za elektřinu, která proběhla v Jerevanu v červnu 2015. Dalším příkladem může být zásah proti demonstraci v Gyumri v lednu
2015, kde se sešli lidé rozhořčení vraždou rodiny Avetsyjanových, z které je obviněn ruský voják
z tamní základny.
(EN) http://eng.kavkaz-uzel.ru/articles/34742/

Nacionalisté ve vládě
Arménský prezident Serž Sakrisjan jmenoval tři nové ministry vlády. Všichni tři jsou
z nacionalistické strany Dašnakcutjun (Arménská revoluční federace), známé svými protitureckými postoji. Budou stát v čele ministerstva školství, místní samosprávy a financí.
(EN)http://www.rferl.org/content/anti-turkish-party-joins-armenian-president-sarkisian-government/27572563.html

Arménie mění strategii v Karabachu
Podle slov představitele ministerstva obrany má Arménie v úmyslu změnit svou strategii vůči
Ázerbájdžánu v Náhorním Karabachu. Dosavadní strategie “statické obrany” je podle něj neúčinná a proto je ji třeba změnit na strategii zastrašování. Řekl to 18. února na konferenci OBSE
náměstek arménského ministra obrany David Tonojan.
(EN)http://www.rferl.org/content/armenian-karabakh-strategy-change-azerbaijan/27562092.html

V Karabachu zastřelen pastevec
Obyvatel karabašské vesnice Vazgenašen byl 11. února zastřelen ázerbájdžánským sniperem,
zatímco pásl ovce na louce poblíž vesnice. Zůstaly po něm dvě dcery a stará matka, o kterou pečoval.
(EN) http://eng.kavkaz-uzel.ru/articles/34588/

Chadídža Ismailová přeložila ve vězení další knihu
Ázerbájdžánská novinářka ChadídžaIsmailová přeložila ve vězení další knihu, tentokrát dílo
“Children of Jacaranda Tree” americké spisovatelky íránského původu Sakhar Delizhani. Román
pojednává o boji proti íránskému represivnímu režimu. Jeho hlavními hrdiny jsou političtí vězni
a jejich děti. Kniha se připravuje k tisku a bude brzy k dostání v bakuských knihkupectvích.
(EN) http://eng.kavkaz-uzel.ru/articles/34762/

Manželé Junusovi nesmějí opustit Ázerbájdžán
Obránci lidských práv Arif a Lejla Junusovi potřebují podle slov jejich advokáta okamžitou lékařskou péči v zahraničí, soud jim však stále nedovolil vycestovat ze země. Oba manželé byli v prosinci loňského roku propuštěni do domácího vězení. Lejla Junus trpí hepatitidou typu C v pokročilém stádiu a akutním diabetem, Arif Junus má vážné problémy s vysokým krevním tlakem.
(EN) http://eng.kavkaz-uzel.ru/articles/34727/

Amnesty International: Situace v oblasti lidských práv se zhoršuje
Podle výroční zprávy Amnesty International se situace v oblasti lidských práv v Ázerbájdžánu
stále zhoršuje. Tzv. vězňů svědomí je v zemi minimálně 18. (Definice “vězně svědomí”, kterou
používá AI je poměrně úzká a uplatňuje velice přísná kritéria. Politických vězňů je
v Ázerbájdžánu mnohem více, podle různých odhadů mezi osmdesáti a sto čtyřiceti).
(EN) http://eng.kavkaz-uzel.ru/articles/34719/

Zejnalabdin Bagirzade odsouzen k osmi letům vězení
Soud v ázerbájdžánské autonomní republice Nachičevan odsoudil aktivistu opoziční Strany lidové fronty Ázerbájdžánu Zejnalabdina Bagirzade k osmi letům vězení na základě vykonstruovaných obvinění. Lidskoprávní situace v Nachičevanu, ovládaném nechvalně proslulým Vasifem
Talibovem, je nejhorší v celém Ázerbájdžánu a někdy se tomuto regionu dokonce přezdívá Severní Korea Ázerbájdžánu.
(EN) http://eng.kavkaz-uzel.ru/articles/34491/
(EN) http://www.rferl.org/content/azerbaijan-opposition-activist-jailed/27530532.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, Pavla Švecová, 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.
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