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Політичний світ України

Чергова справа проти Тимошенко: що буде далі?
Юлія Тимошенко – перейшла в статус підозрювана у справі вбивства Є.Щербаня.
як пишуть ЗМІ, якщо її вина буде доведена, то їй загрожує довічне ув’язнення. Ця
новина викликала доволі значний резонанс та незадоволення збоку громадськості.
Зокрема, до акцій громадської непокори приєднались народні депутати Кужель,
Денисова та Слюз, які провели ніч з Тимошенко у кімнаті для зустрічей.
Окрім того, цього місяця відбулось ще кілька подій, які прямо стосуються ситуації,
що склалась навколо Ю.Тимошенко. Так, на початку місяця було опубліковано
5132 електронних листа нібито з аккаунту Євгенії Тимошенко, в яких йшлось про
організацію та оплату соратниками Тимошенко лобістських послуг на території
США. Представники партії «Батьківщина» заявили, що звернуться в судові органи
інших держав.
Ще одна новина пов’язана із адвокатом Ю.Тимошенко С.Власенком. Як стало
відомо ЗМІ, проти Власенка можуть відкрити одразу три кримінальні справи.
Очікується, що обвинувачення буде винесене у хуліганстві, розбої та невиконанні
рішення суду.
Справа Гонгадзе закрита?
Печерський районний суд Києва виніс вирок згідно
якого Олексій Пукач, екс-начальник Департаменту
зовнішнього спостереження МВД України, визнається
винним у перевищенні посадових повноважень та
вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе.
Олексій Пукач

В Україну приїхав ревізор

В кінці січня в Україну приїхала місія Міжнародного Валютного Фонду, яка пробуде
в країні до 12 лютого. Поки що з точністю сказати, яким буде результат зустрічей,
складно. Проте, як сказав представник МВФ в Україні, Макс Альєр, Фонд надає
допомогу за умови, що «влада бере на себе зобов’язання реалізувати ряд заходів,
які будуть направлені на відновлення макроекономічної стабільності в країні, а
також стануть умовою для відновлення економічного зростання».
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Україна в світових рейтингах

Freedom House представила новий звіт, де оцінила ситуацію з демократією у 2012
році. За результатами минулого року Україна ввійшла в групу «частково вільних
країн», де серед інших знаходяться також Нікарагуа, Нігерія, Парагвай, Пакистан,
росія, Македонія, Мексика, Киргизія та Марокко.
Свій звіт представили і «Репортери без кордонів». Так, у порівнянні з минулим
роком Україна втратила 10 позицій і зараз знаходиться на 126 місці за рівнем
свободи слова. Цей рік став рекордним за кількістю порушень прав журналістів за
останні 10 років, також збільшилась кількість нападів, більш поширеними стали
факти цензури.
Ще більш невтішною є ситуація із правами людини. Так, Human Rights Watch
звертає увагу на неналежне ставлення до політичних в’язнів, зокрема Юлії
Тимошенко. Збільшення випадків використання адміністративного ресурсу з метою
тиску на громадян, дискримінація представників національних та сексуальних
меншин.
У звіті Transparency International йдеться про те, що в Україні вкрай високий рівень
корупції у сфері оборони та оборонно-промисловому комплексі. У групу країн із
високим рівнем корупції потрапили також Боснія і Герцеговина, Кіпр, Ізраїль, Індія,
Кенією, Кувейт, Ліван, Мексика, Непал, Сербія, Сінгапур, Південна Африка,
Таїланд та ОАЕ.

Давос – майже офіційна ізоляція
Попри те, що в Давосі Віктор Янукович намагався
завірити учасників у тому, що для України євро
інтеграція
залишається
головним
вектором
розвитку, його слова не справили значного впливу.
Давос став яскравим свідченням реального
ставлення до української влади. На жаль, Віктор
Янукович не може похвастатись великою кількістю
зустрічей із міжнародними лідерами. Серед його
особистих
досягнень
–
зустріч
із
ексдержсекретарем США Генрі Кісінджером.
Важливим для України стало підписання угоди з Royal Dutch Shell щодо розподілу
продукції. Яка буде добуватись на Юзівській ділянці. Нагадаємо, в травні 2012
року Royal Dutch Shell стали переможцями тендеру на укладення угоди щодо
розробки та подальшого видобутку газу на Юзівській ділянці на території
Донецької та Харківської областей.
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Санкції для українських чиновників

Восени Парламент США одноголосно прийняв
доволі критичну резолюцію по Україні. А тепер, за
словами Стівена Пайфера, в Конгресі США все
частіше говорять про можливе введення санкцій
проти українських чиновників.
Симптоматичною є також заява Глави комітету
Європарламенту у закордонних справах Ельмара
Брока щодо можливості заборони в’їзду на територію ЄС генерального прокурора
України Рената Кузьміна.

Опозиція бунтує
Опозиція зареєструвала у Верховній раді проект постанови про
політичну відповідальність міністрів внутрішніх справ Віталія
Захарченка та голови СБУ Олександра Якименка за участь
правоохоронних органів у політичних переслідуваннях,
порушенні прав та свобод громадян.
Окрім того, під час зборів опозиції, що відбулась 31 січня, було
зібрано 152 підписи під вимогою розпочати процедуру
відставки голови Верховної ради Володимира Рибака. Для
початку процедури відставки голови Верховної ради потрібно
150 підписів.
Володимир Рибак
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Світова політика
Франція: вторгнення в Малі
Початок року ознаменувався новими бойовими діями.
Франція ввела свої війська в Малі. Офіційна причина –
взяти участь в операції проти ісламістських повстанців на
півночі країни. Як заявив Франсуа Олланд, «військове
втручання відповідає нормам міжнародного законодавства
та було узгоджено із президентом Малі Діокундом Траор».
Проте цікаво те, що Франція ввела свої війська, порушивши
ряд законодавчих норм.
По-перше, згідно Конституції Франції для ведення
військових дій за межами країни потрібна підтримка
парламенту, який мав розглянути це питання 14 січня. А
війська були введені ще 11 січня. По-друге, на момент
введення військ Франсуа Олланд не мав мандату підтримки
Франсуа Олланд
ООН. Таке гостре порушення законодавчих норм викликало ряд
дискусій щодо того, наскільки легітимними є діє Франції на території Малі.

Новий держсекретар – стара політика?
Нарешті визначилось прізвище людини, яка стане новим державним секретарем
США – Джон Керрі. За його кандидатуру проголосували 94 сенатори, і лише 3
проти. За оцінками журналістів та експертів Джон Керрі є одним із кращих фахівців
у питаннях зовнішньої політики. Під час слухань по його кандидатурі він заявив про
те, що курс обраний адміністрацією президента та його попередницею Хіларі
Клінтон не буде принципово змінюватись. Джон Керрі заявив про те, що буде
виступати за подальше зближення із Китаєм та врегулювання конфліктів на
Близькому Сході.
Європа бореться за дешевий газ
До Чехії та Польщі, які вже почали боротьбу із
«Газпромом» за зменшення ціни на газ, приєднались
Французька GDF Suez, австрійская Econgas та німецькі
Wingas и Wintershall Erdgas Handelshaus (WIEH). Як
повідомляють ЗМІ, компанії вже надіслали лист
«Газпрому» про перегляд цін на газ з 2013 року.
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Британія говорить мовою ультиматуму
Девід Кемерон заявив про те, що Британія може провести
референдум щодо виходу країни зі складу ЄС. Проте планується
провести такий референдум після розробки нового плану щодо
розподілу повноважень між Лондоном та Брюсселем. За
словами Кемерона, референдум відбудеться не раніше 20172018 року. Прем’єр-міністр Великобританії також додав у те, що
він вірить в успіх європейського проекту, проте хоче бачити його
більш гнучким. Лише в такому випадку Британія залишиться
частиною об’єднаної Європи.
Девід Кемерон

Ізраїль – «праві» знову при владі
Правий блок «Лікуд-Бейтену», очолюваний Біньяміном Нетаньяху, значно
послабив свої позиції у порівняння з попередніми парламентськими виборами,
втративши 11 місць у парламенті. Проте очевидно, що новий уряд буде
сформовано на основі прафих партій, а сам Нетаньяху вже втретє стане
прем’єром. Що стосується інших партій, то 19 місць отримала «Еш Адіт», так звана
партія середнього класу. Третьою – ліва партія «Авода», здобувши 15 місць.
Нетаньяху вже встиг заявити, що завданнями нового уряду стане вирішення
проблеми з нейтралізації іранської атомної загрози та врегулювання конфліктів із
сусідами, а також вирішення актуальних соціально-економічних проблем.

Північна Корея: загострення ситуації
Рада безпеки ООН прийняла резолюцію щодо посилення санкцій проти КНДР.
Резолюція ООН по-суті є реакцією на дії КНДР по запуску ракети в грудні минулого
року. Важливо те, що резолюція була підтримана Китаєм, який вважається
союзником Північної Кореї.
У свою чергу Пхеньян жорстко відреагував на резолюцію, заявивши про те, що
країна готова до проведення нового ядерного випробування, а також до запуску
серії ракет, ціллю для яких будуть США.
Грузія: підготовка до президентських виборів почалась
Бідзіні Іванішвілі відправив у відставку з посади віце-прем’єра одного із кандидатів
на посаду президента Іраклія Аласанію. За інформацією в ЗМІ, конфлікт виник на
ґрунті того, яким чином обирати президента. Нинішній прем’єр виступає за
процедуру обрання президента парламентом, у той час як Аласанія відстоював
обрання президента всенародним голосуванням. За результатами соціологічних
досліджень, Аласанія має значно вищий рівень підтримки громадян, а ніж решта
кандидатів на посаду президента.
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