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SAVAITĖS CITATA:
„Vokietijoje žmonės mato, kad ligoninės nėra užpildytos, ir nesupranta, kodėl parduotuvės turi
užsidaryti. Jie žvelgia tik į tai, kas vyksta čia, o ne į situaciją, tarkime, Niujorke ar Ispanijoje. Tai yra
prevencijos paradoksas, ir daugeliui vokiečių esu blogas vyrukas, kenkiantis ekonomikai. Gaunu
grasinimų mirtimi, apie kuriuos informuoju policiją“ – apie Vokietijoje susidariusią situaciją interviu
britų naujienų portalui „The Guardian” teigė Vokietijos visuomenės sveikatos instituto laboratorijos
vadovas Christianas Drostenas, tapęs vienu ryškiausių šalies vyriausybei patarančių ekspertų.
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SAVAITĖ TRUMPAI
ES įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai Josepas Borrellis turėjoatsakyti į aštrius
Europos parlamentarų klausimus dėl žiniasklaidoje pasirodžiusių naujienų, jog ES dokumentas
apie dezinformaciją buvo sušvelnintas dėl Kinijos spaudimo. Anot Borrelio, ES nenuolaidžiavo ir
dokumento išvadų nešvelnino, o nesusipratimas esą kilo dėl to, kad buvo du skirtingi dokumentai
(vienas ES vidiniam naudojimui, kitas - platinimui). Tiesa, jis taip pat pripažino: “Akivaizdu ir aišku,
kad Kinija išreiškė savo nuogąstavimus dėl dokumento, kuris buvo nutekintas į viešumą. Nesakysiu,
kokiais būdais, nes mes tokios diplomatijos neaiškiname." (Politico)
Europos Centrinio Banko ekonomistai prognozuoja, kad eurozonai prireiks iki trejų metų tam, kad
būtų atsigauta po pandemijos sukelto šoko. Tą sąlygotų tiek vidutinis, tiek blogas scenarijus.
Švelniausias scenarijus prognozuoja, jog eurozonos ekonomikai šiemet smukus 5 proc. atsigavimas
galėtų įvykti kitų metų viduryje. (FT)
Vokietijos Šiaurės Reino-Vestfalijos žemės - didžiausios šalyje su beveik 18 mln. gyventojų ministras pirmininkas Arminas Laschetas įspėja, kad gyventojai jaučia vis didesnį nepasitenkinimą
ir abejones dėl taikomų karantino priemonių. Jo manymu, reikia pradėti atsakingo sugrįžimo į
normalumą etapą, kuris reikštų, jog daugiau atsakomybės tektų patiems piliečiams. (Die Welt)
Antradienį JAV senatorius Joshas Hawley (Respublikonas, Misūrio valstija) pasiūlė Teisingumo
nusikaltimo aukoms dėl koronaviruso įstatymą, reikalaujantį Kinijos atsakomybės už pasaulinės
COVID-19 pandemijos sukėlimą;
Jungtinės Karalystės naftos ir dujų pramonės atstovai perspėja, kad dėl koronaviruso pandemijos
ir žemos naftos kainos vien Britanijoje šiame sektoriuje gali būti prarasta 30 tūkst. darbo vietų – tai
yra beveik penktadalis šio sektoriaus darbuotojų šalyje. Pramoninkai prašo didesnės valstybės
paramos, o tuo tarpu aplinkosaugos aktyvistai norėtų ilgalaike strategija paremtų sprendimų.
(BBC Scotland);
ES šalys ieškos sprendimų, kaip sušvelninti finansinį spaudimą Afrikos šalims, kovojančioms su
koronaviruso krize. Teigiama, kad pagrindine pagalbos priemone gali tapti šių šalių atleidimas nuo
anksčiau prisiimtų įsiskolinimų. Konkrečių skaičių dėl galimo skolos sumažinimo dydžio kol kas
nėra, tačiau teigiama, kad ES, bendradarbiauja su Tarptautiniu Valiutos Fondu, kad sudarytų tikslų
pagalbos planą. (Politico);
Japonijos medikų asociacijos prezidentas Dr Yoshitake Yokokura neatmeta galimybės, kad į kitus
metus perkeltos Tokijo Olimpinės žaidynės apskritai neįvyks. Jo manymu, olimpiada įmanoma tik
tokiu atveju, jei iki tol bus atrasta efektyvi vakcina. Jei žaidynės neįvyktų, tai būtų tik ketvirtas
kartas istorijoje, kuomet jos atšaukiamos. Pirmus tris kartus tą sąlygojo pasauliniai karai. (Sky
News)
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RUSIJA: REKORDIŠKAI SMUKO
PASITIKĖJIMAS VLADIMIRU PUTINU
Rusų pasitikėjimas prezidentu Vladimiru Putinu pasiekė rekordiškai žemą lygį – 28,3 proc. Tai
liudija „Rusijos viešosios nuomonės tyrimų centro” (ВЦИОМ) naujausia apklausa, kurios
duomenis skelbia „Forbes” ir www.svoboda.org.

28,3 proc. – tiek respondentų išreiškė pasitikėjimą Putinu atsakydami į atvirą klausimą: „Kalbant
apie politikus – kuo jūs pasitikite?” Tai buvo mažiausias pasitikėjimo Rusijos prezidentu nuošimtis
per ВЦИОМ atviro klausimo metodu atliekamų apklausų laikotarpį (14 metų).
2019 m. gegužę, kai pasitikėjimas Putinu smuko į istorinį dugną – 30,5 proc., ВЦИОМ pakeitė
apklausų metodiką ir pradėjo formuluoti uždarą klausimą – pasitikima ar nepasitikima konkrečiai
Putinu.
Pagal šią metodiką gauti duomenys rodo, jog Putinas buvo populiariausias šių metų sausį
(pasitikėjimą išreiškė 73,9 proc. respondentų), tačiau per du mėnesius pasitikinčiųjų sumažėjo iki
67 proc.

SUGRĮŽIMAS?: BUVUSIO SAKARTVELO
PREZIDENTO NUOTYKIAI UKRAINOJE
TĘSIASI
Praėjusios savaitės pabaigoje nuskambėjęs Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio pasiūlymas
buvusiam Odesos guerbnatoriui Michailui Saakašviliui prisijungti prie Ukrainos vyriausybės ir padėti
šalyje įgyvendinti svarbias reformas šią savaitę sulaukė rimto pasipriešinimo iš politiko gimtinės
Sakartvelo.
Buvusiam Sakartvelo prezidentui nepavyko – Aukščiausioje Radoje Zelenskis nesugebėjo surinkti
pakankamai balsų dėl Saakašvilio paskyrimo Vicepremjeru, o kiek vėliau – balandžio 24 ir balandžio
30 d. – Rada šio klausimo savo posėdžiuose apskritai nesvarstė. Kaip skelbia KyivPost, dalis Ukrainos
prezidento partijos narių baiminasi, kad Saakašvilis gali greitai susipykti su dabartinio prezidento
administracija, kaip tai nutiko kai Petro Porošenko paskyrė kartvelą Odesos gubernatoriumi. Tačiau
Zelenskis neketina nusileisti ir jo administracija jau ieško naujų pareigų Saakašviliui.
Tokie Ukrainos prezidento veiksmai iššaukė neigiamą reakciją Sakartvele. Balandžio 28 dieną
paskelbtame šalies prezidentės Salomes Zurabišvili pareiškime, kuriame šalies vadovė teigia: „Negaliu
įsivaizduoti nė vieno žmogaus, kuris galėtų būti toks svarbus ir vertingas Ukrainai, kad ši rizikuotų
mūsų tautų draugyste, nepaisytu Sakartvelo valstybinių institucijų ir įžeistų mūsų visuomenę.“
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LENKIJA: PREZIDENTO RINKIMAI: BŪTI AR NEBŪTI
Nepaisant COVID-19 pandemijos, jau gegužės 10 dieną Lenkija rinks naująjį šalies prezidentą,
tačiau lenkai prie balsadėžių nesirinks – rinkimai vyks paštu. Tokį rinkimų vykdymo
pasirinkimą jau sukritikavo „Human Rights Watch“ organizacija, pastabų turi ir ESBO.

Dėl COVID-19 pandemijos prezidento rinkimų kampanija yra sustabdyta jau nuo kovo mėnesio,
tačiau šalies valdančioji partija „Įstatymas ir teisingumas“ (PiS) gynė poziciją, kad rinkimai turi vykti
kaip planuota. Žemesniuose parlamento rūmuose priimi įstatymai, reikalingi balsavimui paštu,
tačiau juos dar turi patvirtinti aukštesnieji parlamento rūmai - Senatas, kuriame daugumą turi
opozicija. Tiesa, Senatas, nors ir kliudydamas įstatymų įsigaliojimui, negali vienašališkai blokuoti
teisės aktų priėmimo, nes galutinį žodį tartų žemesnieji parlamento rūmai.
Pagal siūlomą sistemą rinkimai vyktų tik paštu. Kiekvienas asmuo atiduotų balsą specialiose jo
apylinkei paskirtose pašto dėžutėse, kurios vėliau bus išsiųstos skaičiavimui. Ši sistema būtų
taikoma tiek pirmajam rinkimų turui, numatytam gegužės 10 d., tiek antrajam turui (jei jo
prireiktų), kuris vyktų po dviejų savaičių. Žemesniųjų parlamento rūmų pirmininkas, atsižvelgiant į
aplinkybes, taip pat turėtų galią atidėti balsavimą pirmame ture, bet ne vėliau kaip iki gegužės 17
d. Šalies Ministras pirmininkas Mateuszas Morawieckis balandžio 29 d. teigė, kad pirmasis rinkimų
turas gali būti nukeltas į gegužės 17 arba 23 d. tačiau, jo nuomone, rinkimai privalo įvykti gegužės
mėnesį.
Rinkimų data ir tvarka kelia šalies vidaus politikoje sukėlė daug šurmulio: kadenciją balandžio
pabaigoje baigusi šalies Aukščiausiojo teismo pirmininkė Malgorzata Gersdorf, ir taip nevengianti
kritikuoti valdančiosios PiS partijos sprendimų, dabartinius pasiūlymus pavadino „farsu“; buvęs
šalies premjeras Donaldas Tuskas atvirai kviečia boikotuoti rinkimus. Anot kritikų, PiS baiminasi
artėjančio ekonominio nuosmukio bei nori žūtbūt surengti rinkimus tol, kol dabartinis šalies
vadovas Andrzejus Duda yra populiarus.

Pasak IBRiS balandžio 27 dieną
paskelbtus gyventojų apklausos
rezultatus, 49,7 proc. apklaustųjų
rinkimuose balsuotų už Dudą, 14,1 proc.
balsą atiduotų už buvusį darbo ir
socialinių reikalų ministrą (2011 – 2015)
Tusko vyriausybėje Wladyslawą
Kosiniak-Kamyszą, 6,7 proc.
respondentų remia didžiausios
opozicinės partijos „Pilietinė platforma”
kandidatę Malgorzatą Kidawa-Blonsk.

