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ПЕРЕДМОВА
В ході дослідження актуальних проблем інституту президентства країн світу
з 1 по 28 лютого 2019 року було проаналізовано 169 інформаційних повідомлень
зарубіжних інтернет-ЗМІ. Із них 102 матеріали (60%) були розміщені у ЗМІ
далекого зарубіжжя, 67 повідомлень (40%) у ЗМІ близького зарубіжжя (з країнами
Прибалтики

включно).

Найбільшу

активність

у

висвітленні

аспектів

функціонування інституту президентства у країнах світу проявляли інтернет-ЗМІ
Великобританії (27%), Азербайджану (20%) та Німеччини (11%). Серед зарубіжних
інформаційних сайтів слід особливо виділити міжнародне агентство новин
„Reuters”

(20%),

азербайджанське інформаційне

агентство

„Trend”

(12%),

німецький інформаційно-політичний сайт „Deutsche Welle” (11%).
Аналіз показав, що із наявного загалу матеріалів частіше висвітлюється
діяльність президентів з питань внутрішньої політики (61%), на другій позиції їх
міжнародна політика (21%), на третьому місці – матеріали, що оцінюють імідж
президентів (18%). Більшість повідомлень, які розкривають внутрішньополітичну
діяльність президентів, присвячені президентським виборам у їх країнах (35%),
стосункам президентів з парламентами країн (18%), взаємовідносинам президентів
з урядами (12%) та проблемам законодавчих засад інституту президентства (9%).
Серед матеріалів щодо діяльності президентів на міжнародній політичній
арені за період, що досліджується у даному огляді, превалювали матеріали, що
висвітлювали політику президентів країн Південної Америки (26%), Азії (23%) та
Близького Сходу (14%). Значна увага ЗМІ до проблем зовнішньополітичної
діяльності президентів щодо країн Південної Америки зумовлена, перш за все,
реакцією США та низки країн ЄС на відмову президента Венесуели Н. Мадуро
залишити президентський пост та призначення тимчасово виконуючим обов’язки
президента країни Х. Гуайдо. Інформаційним приводом для підвищеної уваги
інтернет-джерел до проблем країн Азії стало, насамперед, проведення другого
саміту між президентом США Д. Трампом та лідером КНДР К. Ч. Ином, що
дозволяло журналістам та оглядачам сподіватися на закінчення Корейської війни та
6
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денуклеарізацію півострова. Міжнародна діяльність президентів країн Близького
Сходу, значною мірою, розглядалася у контексті ініціатив президента Ірану
Х. Рухані щодо співробітництва з країнами азійського регіону, а також
взаємовідносин іранського лідера з президентом США Д. Трампом.
Лідером серед президентів, імідж яких роглядався світовими ЗМІ, знову став
президент США Д. Трамп (23%), який привернув увагу журналістів тривалими
дебатами з Конгресом щодо будівництва стіни на межі США та Мексики. Активне
протистояння з опозицією стало причиною другої позиції президента Венесуели
Н. Мадуро (14%) за кількістю матеріалів у інтернет-джерелах, що стосувались його
іміджу. Імідж Президента України П. Порошенка досить активно висвітлювалася
новостійними агенціями (11%). Наразі центральне місце в оцінці іміджу
українського лідера займало ініційоване ним включення в Конституцію країни
прагнення приєднатися до Європейського Союзу та НАТО.
Аналіз рейтингів президентів країн світу за загальною кількістю публікацій
засвідчив, що найбільш часто в інтернет-ЗМІ звучали відгуки на діяльність
президентів США (17%), Бразилії (10%) та Мексики (7%). Слід відзначити, що
Д. Трамп має імідж найчастіше згадуваного президента у зарубіжних джерелах,
однак підтекст повідомлень про нього здебільшого має негативний характер.
Президент Бразилії Ж. Болсонару у своїх іміджевих характеристиках має оцінки
наближені до нейтральних, які збалансовані сприйняттям його як глави держави,
який в унісон з США та більшістю країн ЄС засуджує позицію Н. Мадуро, проте
водночас виявляється задіяним у корупційному скандалі. Нейтральні іміджеві
показники має рейтинг президента Мексики А.Л. Обрадора, який має схвальні
відгуки щодо проведення фінансової політики, спрямованої на зниження
фіскального навантаження на державну нафтову компанію. Найбільш позитивне
забарвлення у рейтингу відзначене у матеріалах щодо іміджу президентів Дж. Веа
(Ліберія) та І. Додона (Молдова).
Загалом, протягом дослідженого періоду, більшість публікацій електронних
закордонних ЗМІ, висвітлюючи окремі аспекти інституту президентства носили
нейтральний характер (51%). Значну частку склали повідомлення з негативним
7
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контекстом (34%) і лише 15% – мали позитивну модальність. Щодо характеру
повідомлень про інститут президентства в загальному ракурсі, то слід сказати, що
найчастіше інтернет-ЗМІ використовують нейтральну тональність, оцінюючи
внутрішньополітичну діяльність президентів (47%). Характер матеріалів, у яких
оцінюється імідж президентів, має більш негативний контекст (27%). Наразі
відгуки у позитивному ключі стосуються, у своїй більшості, міжнародної політики
президентів (26%).

8
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ВНУТРІШНЯ ПОЛІТИКА ІНСТИТУТУ ПРЕЗИДЕНТІВ
ЗАКОНОДАВЧІ ЗАСАДИ ІНСТИТУТУ ПРЕЗИДЕНТСТВА
Єгипетські законодавці проголосували за продовження терміну повноважень
президента
Єгипетські

законодавці

переважною

більшістю

голосів

проголосували

за

продовження терміну повноважень президента країни Абдель Фаттаха Ас-Сісі до
2034 року. 485 законодавців підтримали поправки до Конституції. Спікер парламенту
Алі Абдель-Аль повідомив, що тепер ця пропозиція буде обговорюватися Комітетом з
конституційних і законодавчих питань протягом 60 днів, після чого повернеться в
парламент для остаточного голосування, за яким послідує референдум, який може
відбутися до початку травня. (News.am. – 14.02.2019 (https://news.am/rus/news/496385.html))
***
Президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі може правити до 2034 року
Президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі мав піти у відставку в 2022 році, коли
закінчиться його другий чотирирічний термін президентства. Однак парламент країни,
а саме 485 із 596 законодавців, проголосували за те, щоб продовжити президентський
термін до шести років і дозволити пану Ас-Сісі керувати ще два терміни. Кілька
єгипетських правозахисних організацій висловилися проти цього рішення. Відповідні
зміни тепер будуть включені в законодавство і винесені на нове парламентське
голосування. У разі його схвалення Єгипет проведе референдум. (BBC. – 15.02.2019
(https://www.bbc.com/news/world-middle-east-47252315))

***
В Єгипті обговорюють можливість продовження президентського терміну
Парламент Єгипту обговорив пропозицію про внесення поправок до Конституції,
які дозволять чинному президенту Абдель Фаттаху Ас-Сісі залишитися на своєму
посту після закінчення його нинішнього терміну в 2022 році. Поправка до Конституції
з метою продовження правління Ас-Сісі посилила побоювання, що країна повертається
до авторитаризму. Проект пропонованих поправок до Конституції, отриманий
9
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Associated Press, показує узгоджені зусилля проурядової коаліції „Підтримка Єгипту”
по консолідації влади чинного президента. 64-річному лідерові може бути дозволено
балотуватися на третій і четвертий шестирічний термін, що потенційно продовжить
його правління до 2034 року. „Щоб зберегти стабільність і завершити плани розвитку,
є пропозиція продовжити президентський термін до шести років”, – сказав АбдельХаді Ас-Кассаба, глава коаліції більшості в парламенті. Спікер парламенту Алі
Абдель-Аль заявив, що поправки „засновані на інтересах як держави, так і
єгипетського народу”. (News.am. – 05.02.2019 (https://news.am/rus/news/494680.html))
***
На Кубі відбудеться референдум з питання прийняття нової Конституції
країни
На Кубі відбудеться референдум з приводу прийняття нової Конституції
карибської країни, текст якої розроблявся в ході всенародного обговорення не тільки
на острові, але в середовищі кубинських емігрантів у різних країнах світу. У числі
ключових змін, які передбачається внести до Конституції республіки – часткове
визнання приватної власності, встановлення посад президента і прем’єр-міністра,
обмеження перебування на найвищій державній посаді двома п’ятирічними термінами.
При цьому положення про соціалістичний характер держави і керівної ролі
Комуністичної партії в житті суспільства в новій Конституції залишаться незмінними
за

що

ратує

чинний

президент

Мігель

Діас-Канель.

(Trend.

–

24.02.2019

(https://www.trend.az/world/other/3024145.html))

***
Кубинці схвалили проект нової Конституції
Проект

нової

Конституції

схвалений

громадянами

Куби

за

підсумками

референдуму, що відбувся 24 лютого. За даними директора комунікацій МЗС Куби
Яіри Хіменес, які вона наводить у своєму Twitter з посиланням на дані виборчої
національної комісії, за проект нового Основного закону проголосували понад 6,8
мільйона виборців. Це становить 73,31% виборців. Нова Конституція вводить посаду
президента і прем’єр-міністра, обмежує перебування на посаді глави держави двома
термінами по п’ять років, а також визнає право приватної власності. Одним з основних
10
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принципів діяльності кубинської держави називається будівництво соціалізму, а
Комуністична партія, як і раніше, називається спрямовуючою політичною силою
суспільства і держави. (Trend. – 26.02.2019 (https://www.trend.az/world/other/3024924.html))
***
Нурбек Касимбеков висловився про недоторканність екс-президента
Колишній постійний представник президента Киргизстану в Конституційній палаті
Нурбек Касимбеков висловив свою думку щодо внесення зміни в закон „Про гарантії
діяльності президента Киргизької Республіки”, який парламент прийняв у другому
читанні. На його думку, деякі пропозиції, внесені під час розгляду в другому читанні
проекту закону, обмежують конституційні права людини і громадянина та суперечать
Конституції Киргизстану. За пропозицією депутата Акилбека Жапарова прийняті
положення за якими „екс-президент Киргизької Республіки не повинен займати
політичні, спеціальні державні посади в органах державної влади, а також займати
посади в керівних органах політичної партії або іншим чином брати участь в діяльності
політичної партії”. Ці положення проекту закону спрямовані на політичну діяльність
екс-президента Алмазбека Атамбаєва, оскільки він керує Соціал-демократичною
партією Киргизстану. Відповідно до частини 3 статті 63 Конституції президент на
період здійснення своїх повноважень зупиняє своє членство в політичній партії і
припиняє будь-які дії, пов’язані з діяльністю політичних партій. Тобто, припинення
дій, пов’язаних з діяльністю політичних партій, стосуються тільки президента, а не
екс-глави держави. (К-News. – 12.02.2019 (https://knews.kg/2019/02/15/nurbek-kasymbekov-ovyskazalsya-o-neprikosnovennosti-eks-prezidenta/))

***
Нурсултан

Назарбаєв

виступив

із

заявою

з

приводу

звернення

до

Конституційної ради
Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв звернувся за роз’ясненнями до
Конституційної ради для того, щоб усунути всі прогалини в законодавчих актах країни.
Також глава держави висловився про можливість дострокових виборів. Він порадив
читати Конституцію, де описані всі процеси і терміни. „З моменту прийняття
Конституції Республіки Казахстан в 1995 році по теперішній час в Конституційну раду
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було направлено 220 звернень, в тому числі 22 президентських звернення. Відповідно
до Закону „Про Конституційну раду РК” право офіційного тлумачення Конституції має
Конституційна рада. Наявність прогалин у законодавстві є нормальним явищем.
Наприклад, в Конституції не визначено умови заміни президента, а також не
передбачено випадків його добровільного виходу у відставку. У всіх конституціях
світу існують такі норми. У зв’язку з великою актуальністю даних аспектів я попросив
Конституційну раду роз’яснити ці положення. Сьогодні суспільство цікавить питання
виборів. Однак не варто створювати ажіотаж навколо цієї теми. В Конституції країни,
Конституційному законі „Про президента Республіки Казахстан” чітко розписані
порядок і час проведення виборів, терміни закінчення повноважень. В рамках
Конституції президент має право оголошувати дострокові вибори, однак подібне не
передбачається. Тому необхідно зберігати спокій і продовжувати займатися
повсякденною діяльністю”, – наголосив Нурсултан Назарбаєв. (NUR.KZ. – 05.02.2019
(https://politics.nur.kz/1776924-nazarbaev-vystupil-s-zaavleniem-po-povodu-obrasenia-vkonstitucionnyj-sovet-video.html))

ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ
АЛЖИР
Абделазіз Бутефліка планує обрання на п’ятий термін на посаду президента
Алжиру
81-річний президент Алжиру Абделазіз Бутефліка планує брати участь у
квітневих виборах для здобуття свого п’ятого президентського терміну. Абделазіз
Бутефліка перебуває на посаді президента вже протягом 20 років, але останні роки він
рідко зустрічається з публікою, оскільки у нього був інсульт у 2013 році. Він
наполягає, що його „непохитне бажання” служити Алжиру дозволило йому „вийти за
межі проблем здоров’я”. Критики вважають, що його здоров’я все ж таки ускладнює
виконання ним своїх обов’язків, адже він прикутий до інвалідного візка і скасував
нещодавні офіційні зустрічі. Тим не менш, пан Бутефліка, як очікується, зможе
перемогти на виборах у квітні, вважає Ахмед Руба з арабської BBC. (BBC. – 10.02.2019
(https://www.bbc.com/news/world-africa-47190300))
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***
В Алжирі опозиційна партія закликала президента і уряд піти у відставку
Опозиційна алжирська партія „Об’єднання за культуру і демократію”, яка
традиційно

дотримується

ліберальних

поглядів,

закликала

президента

країни

Абделазіза Бутефліка і нинішній уряд піти у відставку. ”Відставка глави держави і
його уряду – це мінімум того, що вимагає ситуація, що склалася, і останнє, що
пропонує їм історія”, – наголошується в комюніке партії. Заява прозвучала незабаром
після ряду акцій протесту в різних регіонах країни, в тому числі в столиці, проти
висунення на новий термін Абделазіза Бутефліки на президентських виборах, які
відбудуться в квітні 2019 року. У ході акцій протесту було заарештовано десятки
людей, звинувачених в ”порушенні громадського порядку, вчиненні актів вандалізму,
псуванні

майна

і

насильстві”.

(Trend.

–

24.02.2019

(https://www.trend.az/world/arab/3024147.html))

***
Президент Алжиру Абделазіс Бутефліка висуває свою кандидатуру на
переобрання, незважаючи на слабке здоров’я
Президент Алжиру Абделазіс Бутефліка заявив про свій намір стати кандидатом
на п’ятий президентський термін на виборах, що відбудуться 18 квітня. „У відповідь на
всі прохання і в дусі спадкоємності, щоб виконати свій громадянській обов’язок, я
висуваю сьогодні свою кандидатуру на пост президента”, – заявив Абделазіс Бутефліка
у своєму посланні до нації. Президент пообіцяв здійснити „реформи”, якщо переможе
у виборах. Однією з його перших ініціатив після перемоги буде проведення
національної конференції, проекту, про який вже згадувалося кілька місяців тому, коли
йшлося про можливе заміщення Абделазіса Бутефліки. Наразі, все свідчить про те, що
ця національна конференція буде присвячена здійсненню необхідних змін в
алжирській системі для підготовки політичних змін. (El Mundo. – 10.02.2019
(https://www.elmundo.es/internacional/2019/02/10/5c6056d0fdddfff51c8b46b5.html))

АРГЕНТИНА
Екс-президент Аргентини Крістіна Фернандес де Кіршнер планує взяти участь
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у президентських виборах
Колишній президент Аргентини Крістіна Фернандес де Кіршнер має намір знову
балотуватися у президенти, роблячи цим вчинком виклик чинному президенту
Маурісіо Макрі,. Фернандес, яка ще офіційно не оголосила себе кандидатом на
виборах у жовтні, планує зробити акцент на зростанні споживчої купівельної
спроможності, що буде суперечити політиці економії Маурісіо Макрі, яка послабила
його популярність. Участь у виборах, якщо це буде підтверджено, зробить Фернандес
першим і найголовнішим претендентом на посаду президента. Битва Макрі проти
Фернандес, швидше за все, домінуватиме у виборчому процесі щодо економічного та
політичного майбутнього Аргентини у виборі між економічними реформами, які
підтримує МВФ, або повернення до перонізму (популістично-націоналістична течія в
Аргентині, яка за основу мала ідеологію, що поєднувала в собі синдикалізм,
аргентинський націоналізм та ідеї християнського соціалізму). Фернандес, яка
очолювала країну з 2007 по 2015 рік і зараз є сенатором, є політичним суперником
Маурісіо Макрі і одним з його головних критиків з боку пероністського руху країни.
(Reuters.

–

01.02.2019

(https://www.reuters.com/article/us-argentina-election-fernandez-

exclusiv/exclusive-argentinas-fernandez-plans-election-run-against-macri-sourcesidUSKCN1PQ5RB))

***
Екс-президент Аргентини Крістіна Фернандес де Кіршнер має намір знову
балотуватися на пост президента
Сенатор і колишній президент Аргентини Крістіна Фернандес де Кіршнер має
намір знову балотуватися на пост глави держави. „Вона буде кандидатом тому, що у
неї немає іншого вибору”, – заявило одне з джерел Reuters. Однак представник партії
„Фронт за перемогу”, яку очолює сенатор, не підтвердив агентству намір колишньої
глави держави вступити в президентську гонку, зазначивши при цьому, що будь-який
уряд, утворений її фракцією, буде прагнути підвищити купівельну спроможність
робітничого

класу,

щоб

підтримати

внутрішній

ринок.

(Trend.

–

02.02.2019

(https://www.trend.az/world/other/3013982.html))

АФГАНІСТАН
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Кандидат у президенти Афганістану сподівається на досягнення миру в країні
Екс-радник президента Афганістану Ашрафі Гані з питань національної безпеки і
кандидат на пост президента на майбутніх виборах Мохаммад Ханіф Атмар заявив, що
сподівається на встановлення миру в країні й збереження ісламського характеру
держави. „Ми сподіваємося, що і вибори, і мирний процес будуть ефективно об’єднані
таким чином, щоб встановити мир в Афганістані і зберегти ісламську республіку”, –
сказав він журналістам. (Зеркало. – 06.02.2019 (http://zerkalo.az/kandidat-v-prezidentyafganistana-nadeetsya-na-dostizhenie-mira-v-strane/))

ВЕНЕСУЕЛА
Ніколас Мадуро відкинув ультиматум щодо оголошення нових виборів у
Венесуелі
Президент Венесуели Ніколас Мадуро відхилив ультиматум європейських держав
щодо оголошення у країні нових президентських виборів. Водночас президент
Венесуели підтримав проведення зустрічі контактної групи з представниками країн
Латинської Америки та ЄС у столиці Уругваю Монтевідео, оскільки це може призвести
до „діалогу між венесуельцями для розв’язання наших питань”. Він також знову
закликав опозиційного лідера Хуана Гуайдо до переговорів, які той раніше відкинув.
Низка європейських країн пригрозила в цьому разі визнати Хуана Гуайдо тимчасовим
президентом Венесуели. (Deutsche Welle. – 04.02.2019 (https://p.dw.com/p/3Cf2C/))
КАЗАХСТАН
Казахський лідер натякає на дострокові вибори
Натякаючи на можливі дострокові вибори, президент Казахстану Нурсултан
Назарбаєв шукав офіційного юридичого тлумачення конституційної статті, що
визначає закінчення президентського терміну. 78-річний Нурсултан Назарбаєв, який
керував колишньою радянською республікою протягом трьох десятиліть і не має
явного наступника, був в останній раз переобраний в 2015 році, отримавши черговий
п’ятирічний термін з 97,7% голосів. Але спостерігачі від країни говорять, що є ознаки
того, що він може домагатися переобрання на достроковому голосуванні в цьому році.
Уряд Нурсултана Назарбаєва, наприклад, зробив кілька популістських кроків таких, як
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підвищення зарплат у державному секторі й примус комунальних служб до зниження і
заморожування тарифів. „Хоча ми не можемо з упевненістю сказати, що дострокові
вибори ще попереду, ми впевнені, що чинний президент Нурсултан Назарбаєв буде
переобраний на посаду”, – йдеться в повідомленні „Fitch Solutions”, опублікованому
минулого місяця. (Reuters. – 04.02.2019 (https://www.reuters.com/article/us-kazakhstanpresident/kazakh-leader-seeks-legal-advice-on-end-of-term-hinting-at-snap-electionidUSKCN1PT1JD))

***
Президент Казахстану відхилив можливість дострокових виборів
Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв відхилив інформацію про те, що він
планує дострокові вибори після того, як попросив роз’яснення щодо положення
Конституції стосовно терміну його перебування при владі. У відео-адресі,
опублікованій в Інтернеті, Нурсултан Назарбаєв заявив, що його звернення до
Конституційного суду було звичним, щоб роз’яснити прогалини в розділах, що
стосуються заміни президента, відставки діючого президента та інших сфер. (Reuters. –
05.02.2019 (https://www.reuters.com/article/us-kazakhstan-president/kazakh-president-dismissestalk-of-snap-election-idUSKCN1PU0Y8))

ЛАТВІЯ
Знайдена заміна чинному президенту Латвії
Президент Латвії Раймондс Вейоніс провів зустріч з лідерами правлячих партій. За
неофіційною інформацією, глава держави обережно поцікавився, що вони думають з
приводу його можливого висунення на другий термін. Іншими словами, Раймондс
Вейоніс хотів уже зараз прозондувати ґрунт і зрозуміти, чи варто йому взагалі
висуватися на другий термін або наслідувати приклад свого попередника Андріса
Берзіньша. Як відомо, пан Берзіньш, зрозумівши, що шансів бути обраним ще на
чотири роки у нього немає, просто відмовився брати участь у виборах. Президентські
вибори пройдуть вже в кінці травня – початку червня цього року. Президента знову
обиратиме Сейм – правда, вперше у відкритому режимі. З чуток, лідери правлячих
партій дипломатично не стали відповідати на питання Раймондса Вейоніса. Але
президент, як досвідчений політик, напевно зрозумів, що мовчання в даному випадку
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поганий знак. Очевидно, що більшість депутатів Сейму від правлячих партій не хочуть
бачити Раймондса Вейоніса в кріслі президента ще чотири роки. (BALTIJAS BALSS. –
11.02.2019 (https://bb.lv/statja/politika/2019/02/11/levitsa-podtalkivayut-k-tronu))

***
Латвія вперше буде обирати президента країни відкритим голосуванням
Цього літа депутати обирають 13-го президента Латвії. Офіційні кандидати поки не
названі, але навряд чи чинний президент Раймонд Вейоніс буде обраний на другий
термін, констатують політологи. Чотири роки тому Раймондс Вейоніс, колишній член
Союзу зелених і селян (ZZS), став президентом завдяки підтримці партії „Єдність”.
Склад нового парламенту дуже змінився і ні „Нова єдність”, ні ZZS навряд чи
підтримають його. Раймондс Вейоніс зустрівся з лідерами фракцій і обговорив шанси
на переобрання. Партійні представники ухиляються від коментарів з цього питання,
але вони визнають, що це дійсно була тема дебатів з президентом. Обговорення з
приводу наступного кандидата в президенти очікуються в найближчі тижні. Тим часом
партія „Національний альянс” підтвердила, що висунула кандидатуру Егілса Левітса,
судді Європейського суду. Його кандидатура була озвучена і на президентських
виборах 2015 року, і неофіційно він, як кажуть, є найбільш вірогідним з кандидатів на
цю посаду. (Литовский курьер. – 08.02.2018 (http://www.kurier.lt/latviya-vpervye-vyberetprezidenta-strany-otkrytym-golosovaniem/))

ЛИТВА
Кандидати на пост президента Литви почали подавати документи в ДВК
Реєстрація кандидатів на пост президента Литви почалася 16 лютого і триватиме до
18 лютого. Першою зареєструвалася депутат Сейму, член партії „Союз Вітчизни –
Християнські демократи Литви” Інгріда Шимон. Всього у перший день документи
повинні були подати дев’ять політиків, в числі яких прем’єр-міністр Литви Саулюс
Скверняліс, колишній радник президента „SEB Bank” Гітанас Науседа, єврокомісар
Вітяніс Андрюкайтіс та депутат парламенту Нагліс Путейкіс. Протягом трьох днів
після подачі документів до ДВК кандидат у президенти повинен зібрати не менше 20
тисяч підписів виборців. Вибори президента Литви пройдуть в травні цього року.
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Учасниками передвиборної кампанії зареєструвалися 14 осіб. (Sputnik Литва. –
16.02.2019

(https://lt.sputniknews.ru/politics/20190216/8393324/Kandidaty-na-post-prezidenta-

Lithuania-nachali-podavat-dokumenty-v-GIK.html))

***
На президентських виборах у Литві соціал-трудовики підтримають Саулюса
Сквярняліса
Правляча Литовська соціал-демократична трудова партія вирішила, що на
президентських виборах підтримає прем’єра Саулюса Сквярняліса. „Кандидату лівих
або ліво-центристів потрібно перемогти на президентських виборах. Це могло б бути
одним з найважливіших і найвагоміших аргументів у передвиборній кампанії –
президент, уряд і Сейм – злагоджено працюють, а не борються між собою, як це
відбувається під час президенства Далі Грібаускайте”, – заявив голова партії
Гядімінас Кіркілас. (Литовский курьер. – 04.02.2019 (http://www.kurier.lt/na-prezidentskixvyborax-v-litve-social-trudoviki-podderzhat-s-skvyarnyalisa/))

МАКЕДОНІЯ
Вибори президента Македонії
Спікер парламенту Македонії Талат Джафері оголосив, що президентські вибори в
країні відбудуться 21 квітня. Мандат чинного президента Македонії Георге Іванова
закінчується в травні. Цей пост чинний глава республіки займає з 2009 року, здобувши
перемогу на президентських виборах як кандидат від найбільшої в країні опозиційної
партії „Внутрішня македонська революційна організація – Демократична партія
македонської

національної

єдності”.

(Trend.

–

08.02.2019

(https://www.trend.az/world/other/3016949.html))

***
У Македонії оголосили конкурс на вакантну посаду президента
Партія „Соціал-демократичний Союз” Македонії під керівництвом прем’єра Зорана
Заєва офіційно оголосив конкурс для кандидатів у президенти на майбутніх виборах
глави держави. Термін повноважень нинішнього глави держави Георге Іванова
закінчується в травні, нові вибори очікуються в квітні. Іванов відбув два терміни на
президентській посаді і не може за Конституцією знову висувати свою кандидатуру. На
18
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початку січня найбільша опозиційна партія Македонії ВМРО-ДПМНЄ оголосила
конкурс на місце кандидата в президенти для всіх бажаючих. (Зеркало. – 06.02.2019
(http://zerkalo.az/v-makedonii-obyavili-konkurs-na-vakantnuyu-dolzhnost-prezidenta/))

НІГЕРІЯ
Вибори в Нігерії переносяться
***
Небезпека підриває підготовку до виборів в Нігерії
Кровопролиття у Нігерії, спричинені постійними ісламськими повстаннями, є
викликом для президента Мухаммаду Бухарі, оскільки він планує обиратися на
другий чотирирічний термін правління. Бухарі, який був військовим правителем
Нігерії протягом 20 місяців у 1980-х роках, був обраний у 2015 році частково за
обіцянку відновити безпеку. Головний же суперник Бухарі, бізнесмен і колишній віцепрезидент Атіку Абубакар, піддав критиці безпеку в країні за правління Бухарі та
заявив у своєму маніфесті, що буде використовувати дипломатію, розвідку і
прикордонний

контроль для боротьби

з повстанцями.

(Reuters.

–

01.02.2019

(https://www.reuters.com/article/us-nigeria-election-security/insecurity-throws-nigerias-electionpreparations-into-disarray-idUSKCN1PQ4YN))

У Нігерії виборча комісія прийняла рішення про перенесення голосування в ніч
перед виборами 16 лютого. Вибори президента Нігерії були відкладені на тиждень
через затримки з доставкою виборчих матеріалів. Голова виборчої комісії Махмуд
Якубу заявив, що затримка була результатом зовнішнього тиску. Кандидат від опозиції
Атіка Абубакар звинуватив чинного президента Мухаммаду Бухарі в прагненні
„позбавити права голосу” виборців. „З такою відстрочкою, адміністрація Бухарі
сподівається позбавити виборчих прав нігерійський електорат, щоб забезпечити низьку
явку виборців на перенесену дату”, – сказав колишній віце-президент і кандидат в
президенти від Народно-демократичної партії Атіка Абубакар. (El Mundo. – 16.02.2019
(https://www.elmundo.es/internacional/2019/02/16/5c67e03cfc6c830b6f8b46a8.html))

***
Вибори

в

Нігерії:

президент

Мухаммаду

Бухарі

попереджає

про
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фальсифікацію голосування
Президент Нігерії Мухаммаду Бухарі заявив, що після останньої хвилини
відстрочення загальних виборів, він наказав поліції і військовим бути „безжальними” з
фальсифікаторами виборчих голосів. Чинний президент також назвав виборчу комісію
некомпетентною і наказав розслідувати, чому голосування було відкладене. (BBC. –
18.02.2019

(https://www.bbc.com/news/av/world-africa-47284246/nigeria-election-president-

buhari-warns-vote-riggers))

САЛЬВАДОР
Наїб Букеле робить історію в Сальвадорі, покінчивши з двопартійністю і
ставши новим президентом
„Ми перегорнули післявоєнну сторінку”, – запевнив Наїб Букеле, дізнавшись, що
він обраний новим президентом Сальвадору. Його інавгурація відбудеться 1 червня. Як
і передбачали опитування, Букеле, палестинець за походженням, переміг на виборах в
центральноамериканській країні, в якій населення сказало „достатньо” двом
політичним партіям, які були при владі з 1989 року: правому Націоналістичному
Альянсу республіканців (ARENA), який керував країною протягом 20 років, і лівому
Фронту національного визволення імені Фарабундо Марті (FMLN). Підприємець і
колишній мер Сан-Сальвадору Наїб Букеле за попередніми результатами Верховного
Трибуналу отримав 53,83% голосів, що дозволило йому уникнути участі у другому
турі виборів. Кандидат від альянсу ARENA став другим за кількістю голосів з 31,59%,
за ним йде кандидат Уго Мартінес з FMLN з 13,76%. Отже, Букеле не тільки зробив
історію, припинивши чергування влади між ARENA і FMLN, а й став у свої 37 років
наймолодшим президентом Сальвадору після перемоги на шостих президентських
виборах після закінчення громадянської війни 1980-1992 рр. (El Mundo. – 04.02.2019
(https://www.elmundo.es/internacional/2019/02/04/5c57cdc721efa045548b4687.html))

СЕНЕГАЛ
Президент Сенегалу обіцяє світле майбутнє
У відеороліку з зображенням вогняних куль і проблискових вогнів сенегальський
президент Макі Салл зображений перед експресом, автомагістраллю, скляною
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висоткою, а потім спортивною ареною. Відеомонтаж, що описує Макі Салла як
новатора, провидця і підприємця, привертає увагу до великих будівельних проектів у
рамках програми розвитку вартістю 16,5 мільярда доларів, яка, як він сподівається,
додасть йому голосів на президентських виборах. Багато сенегальців поділяють цю
мрію, але не всі переконані, що плани Макі Салла принесуть користь. (Reuters. –
19.02.2019

(https://www.reuters.com/article/us-senegal-election-future-city/fireballs-and-lights-

senegals-president-promises-a-brighter-future-idUSKCN1Q80P3))

***
П’ять кандидатів беруть участь у президентських виборах у Сенегалі
Сенегал,

найстабільніша

демократія

в

Західній

Африці,

готується

до

президентських виборів разом з чинним президентом Макі Саллом проти чотирьох
інших кандидатів. Очікується, що Макі Салл виграє другий термін після того, як двом
найвідомішим представникам опозиції в країні було заборонено брати участь в
президентській гонці через звинувачення в корупції, що, в свою чергу, викликало
занепокоєння у критиків через подавлення інакомислення. (Reuters. – 18.02.2019
(https://www.reuters.com/article/us-senegal-election-candidates/the-five-candidates-running-insenegals-presidential-election-idUSKCN1Q716P))

***
У Сенегалі пройдуть президентські вибори
Президентські вибори пройдуть в західноафриканській Республіці Сенегал. Вони
стануть 11-ми з моменту проголошення незалежності країни в 1960 році. У виборчому
бюлетені значаться імена п’яти політиків – чинного глави держави Макі Салла, а також
його суперників – Мадіке Ніанга, Ідрісса Сека, Ісси Салл і Усмана Сонко. Раніше з
президентської гонки вибули два впливових претендента, які, на думку політологів,
могли б втрутитися в боротьбу за найвищу посаду. Це Карім Вад, син колишнього
президента Сенегалу Абдулая Вада і екс-урядовець, а також колишній мер Дакара
Халіфа Саль. Обидва засуджені за розкрадання державних коштів. Спостерігачі
вважають, що основна боротьба за президентське крісло розгорнеться між Макі
Саллем і Ідріссом Секом. На третій позиції, за даними ряду опитувань, знаходиться
Усман Сонко. (Trend. – 23.02.3019 (https://www.trend.az/world/other/3024130.html))
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***
Вибори в Сенегалі: президент Макі Салл налаштований на перемогу
Прем’єр-міністр Сенегалу оголосив, що у ході президентських виборів найбільше
голосів набрав чинний президент Макі Салл. Мохаммед Діон сказав, що попередні
результати показують, що пан Салл отримав близько 57% голосів на виборах, але
оголошення офіційних результатів займе кілька днів. Водночас суперники-кандидати
застерегли від передчасного оголошення результату. Макі Салл конкурував з чотирма
претендентами на пост президента, але його звинуватили в тому, що він не допустив до
участі своїх основних суперників. Двом відомим опозиціонерам було відмовлено в
участі через звинувачення в корупції. В результаті цього свою кандидатуру на посаду
президента не виставили ні Соціалістична партія, ні Сенегальська демократична партія,
які домінували в політичному житті країни з моменту здобуття незалежності. (BBC. –
25.02.2019 (https://www.bbc.com/news/world-africa-47347967))

США
Дональд Трамп намагається використати дебати про кордон на свою користь
Президент США Дональд Трамп намагається перетворити дебати про стіну на
межі США та Мексики на свою політичну перевагу, оскільки його обіцянки перед
американськими виборцями загрожує стати моделлю невиконаних. Дональд Трамп
проведе свій перший мітинг перед виборами в листопаді у Ель-Пасо, штат Техас.
Ослаблений

катастрофічним

„шатдауном”,

президент

намагається

переконати

електорат, що він продовжуватиме наполягати на будівництві своєї давно обіцяної
стіни, незважаючи на те, що йому не вдасться завершити розпочату роботу до того
часу, коли виборці повинні вирішити, чи проголосувати за обрання його на другий
президентський

термін.

(The

Associated

Press.

–

11.02.2019

(https://www.apnews.com/59b5de49d7e245e9ab52e2dfb579ec93))

***
Демократ Елізабет Уоррен вирішила балотуватися в президенти США в 2020
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році
Сенатор-демократ Елізабет Уоррен (від штату Массачусетс) стане конкурентом
Дональда Трампа на президентських виборах 2020 року, офіційно висунувши свою
кандидатуру. Про це вона оголосила, виступаючи на мітингу в місті Лоренс. „Я стою
тут сьогодні, щоб оголосити, що я – кандидат у президенти Сполучених Штатів
Америки”, – заявила член верхньої палати Конгресу. „Це [вибори] боротьба за наше
життя, за консолідацію Америки, де мрії кожного можуть збуватися”, – додала
кандидат у президенти. (Trend. – 09.02.3019 (https://www.trend.az/world/usa/3017301.html / d
09.02.2019))

***
Дональд Трамп закликав протистояти „радикальним соціалістам”
Президент США Дональд Трамп закликав своїх прихильників протистояти
„радикальним соціалістам” на майбутніх виборах глави держави. Приводом для
звернення Дональда Трампа стала заява сенатора Берні Сандерса про намір знову
балотуватися в президенти США. „Берні Сандерс оголосив, що він буде балотуватися
на пост президента в 2020 році з дуже простою платформою повномасштабного
соціалізму. Я, чесно кажучи, спочатку подумав, що це жарт, але потім його штаб
повідомив, що вони зібрали шість мільйонів доларів за перші 24 години”, – йдеться в
листі

Дональда

Трампа

прихильникам.

(Trend.

–

21.02.3019

(https://www.trend.az/world/usa/3022700.html))

УКРАЇНА
Петро Порошенко подав документи для реєстрації кандидатом у Президенти
Петро Порошенко подав документи для реєстрації кандидатом на виборах
Президента України лише за кілька годин до завершення терміну їхньої подачі до
ЦВК. Станом на 1 лютого ЦВК зареєструвала рекордні 28 кандидатів на посаду
Президента України. До цього найбільша кількість кандидатів, які балотувалися на
виборах Президента, була зафіксована в 2004 році. Тоді на найвищу посаду в державі
претендували 24 кандидати (ще двоє відмовилися від балотування до виборів). У
виборах Президента країни 2014 року брав участь 21 кандидат. (Deutsche Welle. –
03.02.2019 (https://p.dw.com/p/3CeRj))
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***
На пост Президента України претендує рекордна кількість кандидатів
Центральна виборча комісія України завершила прийом заяв про висунення
кандидатів у Президенти країни. На даний момент зареєстровано вже 28 кандидатів –
це рекордне число. При цьому частина заявок Центрвиборчком ще не розглянув, серед
них і документи чинного Президента Петра Порошенка, який подав їх тільки
напередодні. Всього про бажання балотуватися заявляли 89 осіб, 22 з них, в тому числі
очільнику Компартії України Петру Симоненку, відмовили. Для реєстрації необхідно
внести заставу в 2,5 мільйони гривень (близько 91 тис. доларів), надати податкову
декларацію і виконати ряд інших вимог, при цьому підписи збирати не потрібно. (Эхо
Кавказа. – 04.02.2019 (https://www.ekhokavkaza.com/a/29750471.html))

***
Петро Порошенко будує свою кампанію на досягненні вступу України в ЄС
Президент України Петро Порошенко оголосив, що він вступає в передвиборну
гонку на переобрання на президентських виборах з амбіційною обіцянкою подати
заявку на вступ до Європейського Союзу в 2024 році. „Нам необхідно відновити нашу
територіальну цілісність і відновити мир. Наше приєднання до ЄС і НАТО є
незворотними”, – заявив Петро Порошенко під час заходу, що відбувся в
Міжнародному виставковому центрі в Києві. На президентських виборах Петро
Порошенко цього разу виступає як незалежний кандидат. (El Confidencial. – 01.02.2019
(https://www.elconfidencial.com/mundo/europa/2019-01-31/atractivo-union-europea-poroshenkocampana-ucrania_1795578/))

***
Петро Порошенко гарантує чесні президентські вибори
Президент України Петро Порошенко заявив, що гарантує чесні й прозорі
президентські вибори аж до підрахунку голосів, а опозицію закликав не спекулювати
на темі їх чесності. „Українська держава та її структури, які відповідають за
дотримання закону, порядку і чесності виборчого процесу, виконають свої завдання.
Це я гарантував під час звернення до Верховної Ради у вересні 2018 року, ця гарантія в
силі і дійсна до остаточного підрахунку голосів”, – сказав Президент країни на форумі,
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представляючи свою передвиборну програму. Петро Порошенко також зазначив, що
йому потрібна тільки чесна перемога, така, „яку ніхто не зможе поставити під сумнів”.
(Зеркало. – 10.02.2019 (http://zerkalo.az/poroshenko-garantiruet-chestnye-prezidentskie-vybory/))

***
Список кандидатів поповнився чинним Президентом
У центр передвиборної кампанії Петро Порошенко, що абсолютно логічно,
поставить питання миру і війни, європейської та євроатлантичної інтеграції. Як було
заявлено на форумі, „2019 рік – рік, коли в Україні переможе або Порошенко, або
Путін!”. Чинний Президент має намір позиціонувати себе як єдиного кандидата, який
може привести Україну до перемоги. В іншому випадку вона перетвориться в
російського сателіта за образом Південної Осетії чи Абхазії. З іншого боку, Петро
Порошенко не хоче виглядати мілітаристом і шовіністом типу Володимира
Жириновського. Ось тому, за словами Петра Порошенка „нам потрібен холодний мир з
Росією”. (Зеркало. – 02.02.2019 (http://zerkalo.az/spisok-kandidatov-popolnilsya-prezidentom/))
АДМІНІСТРАЦІЯ ПРЕЗИДЕНТА
Адміністрація президента Ірану спростувала інформацію про те, що Хассан
Роухані прийняв відставку Мохаммада Джавада Заріфа
Глава адміністрації президента Ірану Махмуд Ваєзі рішуче відкинув інформацію,
яка з’явилася в ЗМІ, про те, що президент Ірану Хассан Рухані прийняв відставку
глави МЗС Мохаммада Джавада Заріфа. „Опубліковані новини про те, що президент
республіки прийняв відставку Заріфа рішуче відкидаються”, – написав Махмуд Ваєзі в
своєму Twitter. На думку президента країни, рішення Заріфа не відповідає іранським
інтересам. (Trend. – 26.02.2019 (https://www.trend.az/iran/politics/3024931.html))
***
З адміністрації президента Грузії звільнили 61 співробітника
Адміністрація президента Грузії, з ініціативи глави держави Саломе Зурабішвілі,
завершила другий етап реорганізації, який мав полягати у проведенні співбесід з
чинними співробітниками. В результаті з адміністрації глави держави звільненили 61
співробітника, повідомляє грузинська служба „Радіо Свобода” з посиланням на
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агентство IPN. Як заявила прес-спікер президента Хатія Моісцрапішвілі, в результаті
співбесіди посади зберегли 37 співробітників, питання ще 11 співробітників не
розглядалися так, як вони знаходяться в декретній відпустці і в цьому випадку їх права
захищені діючим законодавством. За її словами, 61 службовець через скорочення
потрапив, у так звану, схему мобільності – це означає, що інформація про них і
документація передані в Бюро публічної служби, яка протягом місяця забезпечить їх
працевлаштування.

(Эхо

Кавказа.

–

15.02.2019

(https://www.ekhokavkaza.com/a/29771594.html))

***
Президент Судану призначив тимчасову адміністрацію країни
Президент Судану Омар аль-Башир призначив тимчасову адміністрацію країни
після оголошення про те, що він відправляє уряд у відставку. За словами президента,
на своїх посадах при цьому залишилися міністри оборони, закордонних справ і
юстиції. Крім того, Омар аль-Башир призначив нових губернаторів провінцій. (Trend. –
23.02.3019 (https://www.trend.az/world/arab/3023848.html))

***
Чотири генерали Зімбабве були відправлені у відставку в першій чистці
військових Мнангагви
Президент Зімбабве Еммерсон Мнангагва відправив у відставку чотирьох
генералів, включаючи людину, яка відповідальна за жорстоке придушення протестів
після виборів. Це стало першим серйозним потрясінням збройних сил країни з тих пір,
як президент вступив на посаду. Відсторонення квартету також співпало з відсутністю
віце-президента Костянтино Чівенгі, відставного генерала, відповідального за
повалення колишнього президента Роберта Мугабе в листопаді 2017 року, і який
розглядається в країні як сила, що стоїть за адміністрацією Еммерсона Мнангагви. Всі
чотири генерали будуть призначені на дипломатичні посади за кордоном відповідно до
„стратегії Зімбабве в області критичної глобальної взаємодії”, заявив офіційний
представник уряду. (Reuters. – 18.02.2019 (https://www.reuters.com/article/us-zimbabwemilitary/four-zimbabwe-generals-retired-in-mnangagwas-first-purge-of-militaryidUSKCN1Q715X))
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***
Люди,

які

сумніваються

у

кліматичній

загрозі,

намагаються

стати

консультантами Дональда Трампа з цих питань
Адміністрація Дональда Трампа досліджує ідею створення спеціального комітету,
який би розглядав питання зміни клімату та ризиків для безпеки, а зусилля
координував би фізик, який відкидає загалом науку про клімат. „Документ для
обговорення”, отриманий компанією Associated Press, просить федеральних чиновників
з урядових установ врахувати запропоноване розпорядження про те, що Дональд
Трамп підпише розпорядження про утворення „Президентського комітету з питань
кліматичної безпеки”. Пам’ятка федеральним чиновникам просить їх направити будьякі запитання Вільяму Хапперу, члену Ради національної безпеки Дональда Трампа і
відомому критику основних наукових досліджень клімату. (The Associated Press. –
21.02.2019 (https://www.apnews.com/c2feea17f3ce4e34ba4fba684da11cec))

***
Дональд Трамп хоче, аби Каліфорнія заплатила мільярди за швидкісний потяг
Адміністрація Дональда Трампа заявила, що планує скасувати переказ 929 млн
дол., виділених високошвидкісному залізничному проекту в Каліфорнії, і хоче, щоб
держава повернула собі ще 2,5 млрд дол., які вже федеральний уряд надав Каліфорнії,
щоб побудувати поїзд між Лос-Анджелесом і Сан-Франциско. Губернатор Каліфорнії
Гавін Ньюсом пообіцяв боротися за збереження грошей і заявив, що цей крок був у
відповідь на те, що Каліфорнія знову подала позов проти адміністрації Дональда
Трампа, цього разу через надзвичайний стан, введений президентом аби заплатити за
стіну

вздовж

кордону

США-Мексика.

(The

Associated

Press.

–

20.02.2019

(https://www.apnews.com/5be4d4b22bb14af3bfa493ec12b6e0a5))

ПРЕЗИДЕНТ І ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА
Мета членства в ЄС і НАТО закріплена в Конституції України
Україна включила в свою Конституцію прагнення приєднатися до Європейського
Союзу і НАТО завдяки голосуванню, яке Президент Петро Порошенко визнав
„історичним”. Парламент ухвалив законопроект у заключному читанні в присутності
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прозахідного глави держави Петра Порошенка, який подав текст документа депутатам
і членам свого уряду. З 450 депутатів за ці правки проголосували 334 депутати, а для
будь-якої зміни Конституції необхідно мінімум 300 голосів. Дані зміни додають до
Конституції посилання на „стратегічну спрямованість України на повне членство в ЄС
і НАТО”, зобов’язуючи виконавчу і законодавчу владу працювати в цьому напрямі.
Зміни до Конституції визначають „незворотність європейського вибору”, як зазначив
після голосування спікер парламенту Андрій Парубій, додавши, що „Україна буде в ЄС
і в НАТО!”. (Le Figaro. – 07.02.2019 (http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2019/02/07/9700120190207FILWWW00114-ukraine-objectif-d-adhesion-a-l-ue-et-l-otan-dans-sa-constitution.php))

***
Чому Грузія не Франція?
Незважаючи на те, що в грузинському парламенті поки не почалася робота над
законопроектом про наклеп, в суспільстві не вщухають суперечки навколо відповідної
пропозиції президента Грузії. Президент Грузії не володіє правом законодавчої
ініціативи, однак це не завадило їй запропонувати парламенту почати відповідну
роботу. Озвучуючи свою ініціативу, Саломе Зурабішвілі згадала, що подібний закон
був прийнятий у Франції. Про можливість прийняття подібного закону в найвищому
законодавчому органі почали говорити ще в 2016 році. Однак тоді більшість прийшла
до висновку, що це стане „кроком назад” для грузинської демократії. Сьогодні
депутати

не

так

одностайні

в

цьому

питанні.

(Эхо

Кавказа.

–

06.02.2019

(https://www.ekhokavkaza.com/a/29755085.html))

***
Президент Вірменії Армен Саркісян не співпрацює ні з якою партією
Президент Вірменії Армен Саркісян не співпрацює ні з якою партією, йдеться в
коментарі, поширеному Управлінням зі зв’язків з громадськістю Апарату президента
Вірменії. „Одне з вірменських ЗМІ розповсюдило свою чергову дезінформацію про
президента Вірменії Армена Саркісяна та його діяльність, зокрема зазначивши, ніби у
нього на політичному полі Вірменії свої інтереси і він співпрацює з однією з партій.
Управління зі зв’язків з громадськістю апарату президента Вірменії офіційно заявило,
що „поширена інформація є вигадкою і не відповідає дійсності, а президент Армен
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Саркісян – безпартійний, у нього немає зацікавленості на політичному полі, він не
співпрацює

з

жодною

партією”.

(Panorama.am.

–

25.02.2019

(https://www.panorama.am/ru/news/))

***
У Молдові пройдуть вибори до парламенту
У Молдові пройдуть парламентські вибори, де у чинного президента Ігоря Додона
не так багато повноважень, а реальні важелі влади в руках парламенту і призначеного
ним уряду. У країні сподіваються, що вибори покладуть край протистоянню між
главою держави Ігорем Додоном, який виступає за баланс у відносинах між Сходом і
Заходом, і правлячою Демократичною партією Молдови, яка зробила ставку на
зближення з ЄС, США і НАТО. Такий розклад викликав напруженість в країні,
населення якої, за опитуваннями, небезпечно розколоте геополітичними уподобаннями
приблизно навпіл. (Trend. – 23.02.3019 (https://www.trend.az/world/europe/3024107.html))
***
Президент Молдови не вірить в життєздатність проєвропейської коаліції після
виборів
Президент Молдови Ігор Додон не перешкоджатиме формуванню проєвропейської
коаліції в парламенті, але не вірить в її життєздатність. „Якщо Вашингтон змусить піти
на альянс правлячу Демократичну партію і „Acum”, то, згідно з Конституцією, я
повинен буду затвердити запропонованого ними прем’єра, що і зроблю. Але
переконаний, що вже через півроку вони перегризуться, пересаджають один одного, як
це вже було в попередній коаліції”, – заявив Ігор Додон. При цьому він зазначив, що
виведе людей на акції протесту, якщо правляча більшість буде створюватися
сумнівними методами, як це було в минулому. „Правда, є й інший варіант, коли
демократи спробують переманити депутатів з інших фракцій і створити якийсь
незрозумілий альянс. Але в цьому випадку у них не буде легітимності”, – підкреслив
президент. (Trend. – 23.02.3019 (https://www.trend.az/world/europe/3023412.html))
***
Ігор Додон закликав прихильників бути готовими до протестів і опору владі
Президент Молдови Ігор Додон закликав своїх прихильників бути готовими до
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протестів і опору нинішній владі. „До виборів чотири дні. Нинішній парламент готовий
на все, щоб зберегти владу. Він може спробувати усунути президента з посади, може
зняти з виборів одну з основних партій. І ми теж повинні бути готові до будь-якого
сценарію”, – сказав Ігор Додон. Він підкреслив, що для нього, як президента,
„найважливіше, щоб вибори були легітимними”. „Це означає, що всі повинні мати
можливість зробити свій вибір вільно. Я знаю, що людей підкуповують, залякують,
погрожують... Не треба боятися! Гроші беріть, а голосуйте так, як вам совість підказує.
Я обіцяю, що на виборах влада зміниться – нікого переслідувати не будуть”, –
констатував

Ігор

Додон.

(Молдавские

ведомости.

–

18.02.2019

(http://www.vedomosti.md/news/dodon-prizval-storonnikov-byt-gotovymi-k-protestam-i-soproti))

***
Дональд Трамп продовжує наполягати на угоді про кордон – але претендує
лише на безумовну перемогу
Конгрес США офіційно затвердив двопартійний пакт про безпеку кордону, а
президент країни Дональд Трамп працює над тим, аби представити його як свою
політичну перемогу, хоча пакт містить лише частину мільярдів, необхідних для
„великої, потужної стіни”, яку Дональд Трамп протягом останніх місяців вимагає
профінансувати. Очікується, що президент неохоче прийме угоду. Цей документ –
1768 сторінок законодавства і пояснень – запобіжить черговому шатдауну і дасть
президентові те, що республіканці описують як „перший внесок” на в проект стіни.
(The

Associated

Press.

–

14.02.2019

(https://www.apnews.com/06779811b88a4c1d89315812c3c36167))

***
Демократи готують резолюцію проти декларації Дональда Трампа
Демократи подадуть резолюцію спрямовану на блокування національної декларації
про надзвичайну ситуацію, яку президент Дональд Трамп опублікував, щоб
фінансувати стіну вздовж південно-західного кордону. Закон, у якому викладені
правила для декларацій про надзвичайні ситуації, вимагає від Сенату вирішити це
питання, але ніколи в історії не було випадку, коли Конгрес блокує оголошені
надзвичайні ситуації. Якщо навіть Палата і Сенат спочатку затвердять цю резолюцію,
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Конгресу навряд чи вдасться знайти дві третини більшості в кожній Палаті, що буде
потрібно пізніше, щоб перекрити вето Дональда Трампа. (The Associated Press. –
21.02.2019 (https://www.apnews.com/f959b48ccf00424ead5097ee01877456))

***
Перевірка фактів оголошення надзвичайної ситуації в США
Президент США Дональд Трамп зробить надзвичайний крок, оголосивши
надзвичайну ситуацію на національному рівні, щоб спрямувати гроші на обіцяну стіну
на кордоні, вважають журналісти AP. Дональд Трамп заявив „Ви знаєте, що ми вже
мали національні надзвичайні ситуації. Президенти Обама, Клінтон, Буш – всі вони
оголошували багато національних надзвичайних ситуацій – це не є унікальним”. Проте
екстремальні дії, які задумав президент, були б унікальними. Президенти, яких він
наводить, не використовували надзвичайні положення для оплати проектів, які не
підтримав Конгрес. Надзвичайні ситуації Обами, Буша і Клінтона, в переважній
більшості, були запроваджені з метою вирішення криз, що виникали за кордоном.
Багато з цих надзвичайних ситуацій блокували іноземні інтереси або були пов’язані з
тероризмом та блокуванням доступу суб’єктів до коштів. (The Associated Press. –
14.02.2019 (https://www.apnews.com/03d60f47b89d49139d948fec0deeadaf))

***
Сенатори США кинули виклик президенту Дональду Трампу
Сенат США переважною більшістю проголосував проти планів президента
Дональда Трампа, що стосуються виведення американських військ з Сирії та
Афганістану. На підтримку резолюції, внесеної лідером республіканської більшості в
Сенаті Мітчем Макконнеллом, проголосували 70 сенаторів, 26 висловилися проти. У
документі підкреслюється, що поспішне виведення американських військ з Сирії та
Афганістану поставить під загрозу „досягнуті успіхи і національну безпеку США” та
„дозволить терористам перегрупуватися, дестабілізувати критичні регіони і створити
вакуум, який може бути заповнений Іраном або Росією”. Резолюція закликає до
співпраці між Білим домом і Конгресом з метою вироблення довгострокової стратегії
по Сирії і Афганістану, „включаючи ретельний аналіз ризиків, пов’язаних з поспішним
виведенням військ” з цих країн. (Зеркало. – 05.02.2019 (http://zerkalo.az/senatory-ssha31
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brosili-vyzov-prezidentu-trampu/))

***
Конгрес США очікує нове розслідування щодо контактів президента країни
Комітет із розвідки Палати представників Конгресу США почне широке
розслідування щодо спроб впливу на американські президентські вибори 2016 року,
заявив голова комітету, демократ Адам Шифф. За його словами, комітет, зокрема
перевірить фінансові транзакції Дональда Трампа, щоб встановити, чи не є
фінансові інтереси рушійною силою рішень, які ухвалює він сам, члени його
адміністрації, його рідні або бізнес-партнери. „Розслідування не замикається на Росії
чи Саудівській Аравії, а охоплює потенційно будь-яку країну, яка може впливати на
членів адміністрації з огляду на їхні фінансові інтереси”, – заявив Шифф після
засідання комітету, яке відбувалося за зачиненими дверима. (Эхо Кавказа. – 07.02.2019
(https://www.ekhokavkaza.com/a/trump-investigation/29756112.html))

***
Президент Родріго Дутерте хоче змінити назву Філіппін
Президент Філіппін Родріго Дутерте виступає за зміну назви країни на
„Махарліка”. Нова назва буде відходом від колоніального минулого, вважає президент.
Першим про таку зміну назви Філіппін заявив колишній диктатор Фердинанд Маркос.
Назва „Махарліка” на місцевій мові означає „аристократію”. Країна, яка протягом 300
років залишалася під владою Іспанії, отримала свою назву від іспанського короля
Філіпа II. Голова Сенату Тімо Коммо заявив, що ідея президента призведе до змін у
Конституції країни. На його думку, подібні зміни будуть занадто значними, зважаючи
на те, що Родріго Дутерте також наполягає на зміні статуту держави і переході до
федеральної

форми

правління.

(Rzeczpospolita.

–

12.02.2019

(https://www.rp.pl/Polityka/190219756-Prezydent-Duterte-chce-zmiany-nazwy-Filipin.html))

***
Європарламент назвав Хуана Гуайдо президентом Венесуели
Європейський парламент ухвалив резолюцію, що визнає лідера опозиції Венесуели
і спікера парламенту Хуана Гуайдо виконуючим обов’язки президента країни.
Рішення було прийняте на пленарному засіданні. „Європарламент проголосував за
32
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визнання Гуайдо легітимним президентом країни”, – заявив глава ЄП Антоніо Таяні. За
визнання опозиціонера законним главою держави проголосували 439 парламентаріїв.
Проти висловилися 104 члени парламенту, ще 88 утрималися. У документі також
міститься заклик до країн-членів Євросоюзу визнати Хуана Гуайдо президентом
Венесуели. Відзначається, що це рішення необхідне „до тих пір, поки не будуть
проведені нові вільні, прозорі президентські вибори для відновлення демократії”.
Вказується, що ЄП повністю підтримує Національні збори, як єдиний законний
демократичний орган Венесуели. Відзначається, що в країні необхідно відновити
повноваження цього органу і поважати його рішення, а також права та безпеку його
членів. (Зеркало. – 01.02.2019 (http://zerkalo.az/evroparlament-nazval-guaido-prezidentomvenesuely/))

***
Італія

заблокувала

визнання

Євросоюзом

Хуана

Гуайдо

тимчасовим

президентом Венесуели
Італія

стала

єдиною

країною,

що

проголосувала

проти

визнання

самопроголошеного тимчасово виконуючим обов’язки президента Венесуели Хуана
Гуайдо, замість чинного президента Ніколаса Мадуро, таким чином вона заблокувала
відповідне рішення на засіданні глав МЗС країн ЄС в Бухаресті. З пропозицією про
визнання Гуайдо „тимчасовим президентом” до проведення нових виборів виступила
Швеція. Однак у відсутності одностайності, згідно з правилами ЄС, воно не отримало
підтримки. У підсумку на зустрічі в Бухаресті глави МЗС країн ЄС не прийняли
спільного рішення про визнання лідера венесуельської опозиції тимчасовим
президентом, вказавши, що цей крок має право зробити кожна з 28 країн ЄС окремо.
При цьому була створена контактна група по Венесуелі, в яку увійшла Італія (Зеркало.
– 02.02.2019 (http://zerkalo.az/italiya-zablokirovala-priznanie-evrosoyuzom-guaido-vremennymprezidentom-venesuely/))

***
Ніколас Мадуро запропонував провести дострокові вибори парламенту
Венесуели
Замість

оголошення

перевиборів

президента

Венесуели,

чого

вимагають
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європейські країни, Ніколас Мадуро запропонував провести дострокові вибори
парламенту, який очолює опозиційний лідер Хуан Гуайдо. Про це він оголосив під час
виступу перед своїми прибічниками, передає агенція AP. За його словами, проурядова
Національна конституційна асамблея (установчі збори) має вирішити, чи підтримати
цю пропозицію. Тим часом на вулиці Каракаса вийшли десятки тисяч людей на акції
протесту проти Ніколаса Мадуро та на його підтримку. Хуан Гуйадо, який закликає до
перевиборів, пообіцяв найбільшу в історії країни явку на свою акцію. Його прибічники
зібралися

для

проведення

маршу до

представництва

Європейського

Союзу.

Прибічники Ніколаса Мадуро згуртувалися в західній частині міста, щоб відзначити
20-річчя „Боліварської революції”, під час якої Уго Чавес встановив у країні
соціалістичний уряд. (Deutsche Welle. – 02.02.2019 (https://p.dw.com/p/3CcnZ /))
***
Ніколас Мадуро погодився на дострокові вибори
Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив про бажання провести дострокові
вибори до Національної асамблеї. „Національні установчі збори мають в своєму
порядку денному оцінку призову до дострокових парламентських виборів цього року.
Щоб легітимізувати законодавчу владу в країні і щоб це вирішив народ, давайте підемо
на вибори”, – заявив президент. Ніколас Мадуро також закликав своїх політичних
суперників припинити допомагати „державному перевороту, який вже провалився”, а
також „закликати до війни”. (Нaqqin.az. – 02.02.2019 (https://haqqin.az/news/144333))
***
Президент Індії виступив на підтримку законопроекту про громадянство
На відкритті останньої сесії чинного парламенту президент Індії Рам Натх Ковінд
виступив на підтримку нового законопроекту про громадянство. За повідомленням
індійського видання „Патрика”, президент Індії заявив, що даний законопроект
дозволить „захистити релігійні меншини в сусідніх мусульманських країнах”. Слова
Рама Натха Ковінди викликали бурю обурення в північно-східних районах країни. На
думку

одного

з

організаторів

антиурядових

виступів

і

лідера

організації

„Всеассамський студентський союз” Самуджджала Бхаттачарья, промова президента
ще раз вказала на те, що правляча „Індійська народна партія” має намір забезпечити
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прийняття закону до загальних парламентських виборів, які пройдуть в квітні-травні
2019 року. Він також висловив надію на те, що опозиційний „Індійський національний
конгрес”

і

його

союзники

зможуть

цьому

завадити.

(Patrika.

–

01.02.2019

(https://www.patrika.com/rajasthan-news/))

***
Президент Шрі-Ланки закликав правозахисників не протистояти планам
щодо повернення страти
Президент Шрі-Ланки закликав парламент не втручатися в його плани щодо
скасування 43-річного мораторію на смертну кару. Маїтріпала Сірісена заявив
парламенту, що страти відновляться в найближчі два місяці. „Я закликаю правозахисні
організації не контролювати покарання за серйозні злочини, піднімаючи питання прав
людини”, – зазначив він. За словами президента, хоча на країну позитивно вплинули
релігії, необхідне жорстке правозастосування, щоб приборкати злочинність і
підтримувати порядок. (News.am. – 09.02.2019 (https://news.am/rus/news/494933.html))
ПРЕЗИДЕНТ І ВИКОНАВЧА ВЛАДА
Відносини між правлячою партією і президентом у стадії холодної війни
Литовський прем’єр Саулюс Сквярняліс заявив, що відносини уряду і президента
країни Далі Грибаускайте можна охарактеризувати як „холодну війну”. Коли
журналісти звернули увагу на те, що відносини глави держави і уряду дуже схожі на
„холодну війну”, прем’єр сказав „Ну, ви практично визначили їх відповідним словом,
хоча дійсно весь час, я сам намагався, щоб відносини були конструктивними”. Так він
відгукнувся про прийняте президентом рішення відхилити кандидатуру соціал-трударя
Ірми Гуджюнайте на пост міністра навколишнього середовища. Прем’єр стверджує, що
ця кандидатура була заздалегідь узгоджена з Далею Грібаускайте, а її рішення
демонструє, що вона залучена в передвиборну кампанію майбутніх президентських
виборів. (Литовский курьер. – 08.02.2018 (http://www.kurier.lt/otnosheniya-pravyashhix-iprezidenta-xolodnaya-vojna/))

***
Лондон привітав оголошення про формування уряду Лівану
35
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Великобританія привітала завершення процесу формування уряду національної
єдності Лівану, якому належить забезпечувати безпеку країни шляхом дистанціювання
від конфліктів на Близькому Сході. Позицію офіційного Лондона з даного питання
виклав заступник міністра закордонних справ Сполученого Королівства Алістер Берт.
„Я вітаю президента Мішеля Ауна і прем’єр-міністра Саада Харірі і підтримую
оголошення про формування нового уряду Лівану”, – сказав Алістер Берт, назвавши
цю подію „важливим моментом” для країни. „Перед новим урядом, – продовжив Берт,
– стоятиме більш важливе завдання щодо захисту суверенітету, безпеки і стабільності
Лівану, в тому числі, шляхом здійснення політики дистанціювання від регіональних
конфліктів і дотримання положень всіх відповідних резолюцій Ради Безпеки ООН”.
(Trend. – 02.02.2019 (https://www.trend.az/world/europe/3014044.html))

***
Еммерсон Мнангагва заперечує розкол між ним і його заступником
Президент Зімбабве Еммерсон Мнангагва заявив, що не існує розколу між ним і
його заступником і відхилив чутки про можливу підготовку до державного перевороту,
коли він перебував за кордоном, а в його країні служба безпеки розігнала протест
проти уряду. Мнангагва сказав у коментарях, що не існує доказів розколу між ним і
віце-президентом Константино Чивенга, відставним генералом, який організував
військовий переворот проти Роберта Мугабе в 2017 році. „Я знаю Чивенгу та його
колег (у військових колах) з часів боротьби. Ми товариші і розуміємо один одного
краще, ніж ви думаєте”, – сказав президент, посилаючись на боротьбу за незалежність
проти

Британії.

(Reuters.

–

01.02.2019

(https://www.reuters.com/article/zimbabwe-

politics/zimbabwes-mnangagwa-denies-rift-with-deputy-newspaper-reports-idUSL5N1ZW28E))

***
Президент Афганістану вважає, що його уряд має приймати рішення щодо
будь-якої мирної угоди
Президент Афганістану Ашраф Гані заявив, що мирна угода між талібами і США
не може бути укладена без залучення його уряду, який має приймати рішення. Уряд
Гані досі не допускається до мирних переговорів між талібами і посланниками США з
метою покласти край більш ніж 17-річній війні. Про це він заявив у телевізійному
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інтерв’ю, коли афганські опозиційні політики, в тому числі, його попередник Хамід
Карзай, зустрілися з представниками талібів у Москві. „В кінці будь-якої мирної угоди,
особою, яка приймає рішення, буде уряд Афганістану”, – сказав Гані в інтерв’ю
найбільшій приватній телевізійній компанії країни. „Ніяка влада в країні не може
розпустити уряд”, – сказав Гані, додавши, що готовий „встати і захистити нашу
країну”. „Будьте впевнені, що ніхто не може відштовхнути нас в бік”, – підкреслив
президент. (Reuters. – 05.02.2019 (https://www.reuters.com/article/us-afghanistan-talks/afghanpresident-says-his-government-must-be-decision-maker-in-any-peace-deal-idUSKCN1PU253))

***
Президент Казахстану: уряд повинен піти у відставку
Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв заявив, що уряд повинен піти у
відставку. „У Казахстані прийняті всі необхідні державні програми, в тому числі
індустріальна, соціальна, розвитку інфраструктури, охорони здоров’я та освіти”, –
сказав Нурсултан Назарбаєв. Однак, на його думку, системна робота так і не була
збудована, реальні доходи населення не збільшуються. За цими показниками, вважає
президент,

уряд

має

піти

у

відставку.

(Trend.

–

22.02.3019

(https://www.trend.az/casia/kazakhstan/3023123.html))

***
Нурсултан Назарбаєв відправив у відставку уряд Казахстану
Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв підписав указ про відставку уряду
країни. Про це повідомила прес-служба казахського президента. „Прийняти відставку
уряду Республіки Казахстан. Тимчасово покласти виконання обов’язків прем’єрміністра Республіки Казахстан на Маміна Аскара Узакпаєвича”, – йдеться в указі.
Згідно з документом, члени відставленого уряду виконуватимуть свої обов’язки до
затвердження нового складу Кабміну. Раніше Нурсултан Назарбаєв оголосив про
необхідність відставки уряду під керівництвом прем’єр-міністра Бакитжана Сагінтаєва.
Відставлений уряд на чолі з Сагінтаєвим президент звинуватив у тому, що йому так і
не вдалося „повною мірою створити реальні стимули й інструменти для якісного
зростання економіки”. Натомість зафіксоване зростання в економіці країни досягається
завдяки, насамперед, сировинним галузям, наголосив президент Казахстану. (Deutsche
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Welle. – 21.02.2019 (https://p.dw.com/p/3Doad))

***
Президент Казахстану призначив прем’єр-міністра
Нурсултан Назарбаєв відправив уряд у відставку, заявивши, що уряду спільно з
Національним банком не вдалося повною мірою створити стимули та інструменти для
якісного зростання економіки. За його словами, новий уряд має виробити кроки по
підвищенню рівня життя, стимулювання економіки і реалізації стратегічних завдань.
Кабінет міністрів Казахстану очолив Аскар Мамін, який раніше був призначений
тимчасово виконуючим обов’язки прем’єр-міністра республіки, відповідний указ
підписав президент країни Нурсултан Назарбаєв. „Глава держави підписав указ про
призначення Аскара Маміна прем’єр-міністром Казахстану”, – йдеться в повідомленні
прес-служби

президента

в

Twitter.

(Trend.

–

25.02.2019

(https://www.trend.az/casia/kazakhstan/3024462.html))

***
Президент Литви: візит прем’єра до Ізраїлю приніс більше шкоди, ніж користі
Візит литовського прем’єра Саулюса Сквярняліса до Ізраїлю, в ході якого він не
відвідав Палестинську автономію, приніс Литві більше шкоди, ніж користі, стверджує
президент країни Даля Грібаускайте. „Цей візит в Ізраїль отримав неоднозначні
оцінки міжнародного співтовариства і зарубіжних ЗМІ. Тому приніс більше шкоди, ніж
користі”, – передала BNS свою позицію прес-служба президента. Представник глави
держави зі зв’язків з громадськістю Томас Бяржінскас підкреслив, що, вирушаючи в
закордонні поїздки Саулюс Сквярняліс, перш за все, думає не про форму, а про зміст,
не прагнучи до конкретних результатів і вигоди для Литви. (Литовский курьер. –
04.02.2018

(http://www.kurier.lt/prezident-litvy-vizit-premera-v-izrail-prines-bolshe-vreda-chem-

polzy/))

***
У Сеймі запропонували правлячій партії Литви прибрати слово „зелений” з
назви
Після того, як президент Литви Даля Грібаускайте відмовилася призначити
главою відомства, запропонованого прем’єром кандидата Ірму Гуджюнайте, в
38

Інформаційно-реферативний бюлетень
Інститут президентства в зарубіжних ЗМІ

1 – 28 лютого 2019 р.

республіці розгорівся скандал. Саулюс Скверняліс заявив, що рішення глави держави
пов’язане з її бажанням „дестабілізувати роботу уряду”, а його особиста довіра до Далі
Грібаускайте похитнулася. Радник президента республіки Міндаугас Лінге заявив, що
ніякої обіцянки президент прем’єру не давала, а слова Далі Грібаускайте після зустрічі
з кандидатом про те, що вона прийме рішення найближчим часом, могли бути
витлумачені

невірно.

(Sputnik

Литва.

–

10.02.2019

(https://lt.sputniknews.ru/politics/20190210/8297231/V-Seyme-predlozhili-pravyaschey-partiiLithuania-ubrat-slovo-zelenyy-iz-nazvaniya.html))

***
Президент Мальдівів відсторонив міністрів через корупційний скандал
Президент Мальдівських островів Ібрагім Мохамед Соліх відсторонив двох
урядових міністрів через фінансові операції, здійснені з компанією, замішаною в
корупційному скандалі щодо 90 мільйонів доларів. Розслідування стосується угоди про
оренду тропічних островів для розвитку готелів, у якій вже брали участь колишній
президент і кілька інших провідних політиків і бізнесменів. Міністр з молодіжної
політики Ахмед Малфуф і міністр інфраструктури Акрам Камалудін нібито брали
гроші у компанії SOF Private Limited, яка використовувалася для виведення готівки з
островів, згідно з доповіддю, опублікованою Мальдівською Антикорупційною
комісією на 800 сторінках. У своїй заяві Малфуф заперечує правопорушення, тоді як
Камалудін сказав, що поважає рішення Соліха відсторонити міністрів. (Reuters. –
14.02.2019 (https://www.reuters.com/article/us-maldives-corruption/maldives-president-suspendsministers-as-corruption-scandal-spreads-idUSKCN1Q40SE))

ЕКОНОМІЧНА ТА ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА
Дональд Трамп закликає до інвестицій у штучний інтелект
Президент США Дональд Трамп планує підписати розпорядження про те, що
федеральні установи мають пріоритетність досліджень і розробок у галузі штучного
інтелекту. Цей план, який називається Американською ініціативою зі штучного
інтелекту, покликаний підвищити національну та економічну безпеку та покращити
якість життя американців. План спрямовує федеральні відомства на те, щоб зробити
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дані та обчислювальні ресурси більш доступними для фахівців зі штучного інтелекту,
зберігаючи безпеку та конфіденційність. Ініціатива закликає федеральні агентства
допомагати працівникам отримувати відповідні навики за допомогою стипендій,
стажувань, навчальних програм з інформатики. Керівник вищої адміністрації сказав,
що план не включає деталі фінансування, і Конгрес повинен залучити гроші. (The
Associated Press. – 11.02.2019 (https://www.apnews.com/4f4721d90b9d4dd5b88968db1e0f7d20))

***
Соціаліст Ніколас Мадуро прагне підняти курс долара
Незважаючи на несподівану ситуацію, яка виникла внаслідок пожвавлення опозиції
щодо президента Ніколаса Мадуро, центральний банк Венесуели девальвував
національну валюту на 50%, затьмаривши навіть паралельний курс чорного ринку.
Офіційний обмінний курс вперше став вищим, ніж на чорному ринку, з часу коли
понад десять років тому був запроваджений валютний контроль, вважають аналітики.
Контроль був впроваджений в 2003 році Уго Чавесом, покійним президентом, який
ініціював соціалістичну систему Венесуели. Центральний банк назвав девальвацію
мірою економічної стабілізації, спрямованою на контроль гіперінфляції та підрив
чорного

ринку.

(The

Associated

Press.

–

11.02.2019

(https://www.apnews.com/e259315736f74a3eb74aec4b0d088d0e))

***
Президент Мексики заявив, що зменшить фіскальний тягар нафтової
компанії Pemex
Президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор заявив, що його уряд
незабаром оголосить про надзвичайні заходи з підтримки нафтової компанії Pemex,
спрямовані на зниження фіскального навантаження на державну нафтову компанію.
„Ми збираємося зменшити фінансовий тягар Pemex, як ніколи раніше”, – сказав він на
прес-конференції. „Це буде означати зменшення отримання ресурсів для уряду, але ми
впевнені, що заповнимо цей недолік доходу”. Президент скасував кредитний рейтинг
Pemex, заявивши, що корупція усувається з його рядів, а державна нафтова компанія
виявилася сильнішою, ніж вона була на протязі 30 років. Pemex має близько 106
мільярдів

доларів

у

вигляді

фінансового

боргу.

(Reuters.

–

05.02.2019
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(https://www.reuters.com/article/us-mexico-pemex/mexico-president-says-will-reduce-pemexsfiscal-burden-idUSKCN1PU1LY))

***
Президент Мексики запевнив, що Pemex виконає боргові зобов’язання
Мексиканська державна нафтова компанія Pemex зробить всі свої виплати за
боргами, підкреслив президент Андрес Мануель Лопес Обрадор, після того, як
агентство кредитних рейтингів Fitch знизило рейтинг компанії минулого місяця.
„Pemex ніколи не вдасться до невиконання зобов’язань”, – сказав на прес-конференції
Лопес Обрадор, – „Ми сплачуємо всі зобов’язання своєчасно”. Рейтингове агентство
Fitch знизило кредитний рейтинг Pemex наприкінці січня, пославшись на високий
леверідж

та

податкове

навантаження

компанії.

(Reuters.

–

14.02.2019

(https://www.reuters.com/article/mexico-oil-pemex/mexican-president-says-pemex-will-complywith-debt-obligations-idUSE1N1TZ02J))

***
Центральний банк Аргентини має валютну потужність для боротьби з
можливою невизначеністю щодо виборів
Центральний банк Аргентини має достатній запас валюти для того, щоб
розібратися зі зростанням попиту на долар, якщо невпевненість щодо майбутніх
президентських виборів в країні підштовхне чергове зниження вартості песо. Інвестори
повернулися цього року до песо, оскільки валюта стабілізувалася після того, як
минулого року вона втратила половину своєї вартості відносно долара. Проте є
побоювання, що це може швидко змінитися, якщо президент Маурісіо Макрі не
отримає перемогу на президентських виборах. Економічна волатильність є поширеною
під час виборів в Аргентині, яка має один з найвищих темпів інфляції в світі – майже
50% минулого року. Уряд країни сподівається на економічне пожвавлення цього року,
щоб стимулювати виборчі надії проти лівої опозиції. Інвестори побоюються, що якщо
країна повернеться до президента пероніста, це може призвести до дій Маурісіо Макрі,
спрямованих на розкриття ринку, а підприємства знову будуть намагатися вивести свої
гроші

з

країни.

(Reuters.

–

01.02.2019

(https://www.reuters.com/article/argentina-

cenbank/argentina-central-bank-has-dollar-firepower-to-battle-election-uncertainty-sources41

Інформаційно-реферативний бюлетень
Інститут президентства в зарубіжних ЗМІ

1 – 28 лютого 2019 р.

idUSL1N1ZW15E))

СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА
Жаїр Болсонару заявив, що без пенсійної реформи Бразилія збанкрутує до
2023 року
Президент Бразилії Жаїр Болсонару заявив, що в разі відмови від пенсійної
реформи Бразилія збанкрутує до 2023 року. Таку думку він висловив в інтерв’ю, яке
було показане телеканалом „Record”. Екс-президент Бразилії Мішел Темер протягом
останніх півтора років намагався домогтися прийняття непопулярної пенсійної
реформи. Однак колишньому главі держави так і не вдалося заручитися підтримкою
необхідної кількості депутатів для затвердження цієї ініціативи. Відповідно до
запропонованого урядом Мішела Темера законопроекту, в країні пропонувалося
встановити мінімальний вік для виходу на пенсію на рівні 65 років для чоловіків і 62 –
для жінок. (Trend. – 14.02.2019 (https://www.trend.az/world/other/3019243.html))
***
Автомобільна магістраль загрожує правам корінних народів
Автомагістраль, що будується в провінції Папуа в Індонезії, завдає шкоди
навколишньому середовищу і розпалює конфлікти, загрожуючи правам корінному
населенню на землю, вважають аналітики і активісти. Будівництво магістралі є
частиною соціальної політики індонезійського президента Джоко Відодо щодо
розвитку збіднілої східної провінції і відкриття доступу до її багатих природних
ресурсів. З моменту приходу до влади в 2014 році, Джоко Відодо намагався зменшити
напругу, вирішуючи деякі проблеми з правами корінних народів, а також збільшуючи
інвестиції такими проектами, як будівництво магістралі Транс Папуа. Однак проблеми
залишаються. (Reuters. – 04.02.2019 (https://www.reuters.com/article/indonesia-landrightsroad/ill-advised-papua-highway-imperils-indigenous-rights-rainforests-idUSL8N1ZM0BA))

НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА
Дональд Трамп обіцяє розширити можливості для кожної раси
Виступаючи на прийомі в Білому домі з нагоди відзначення Місяця Чорної Історії,
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президент США Дональд Трамп зобов’язався розширити можливості для американців
будь-якої раси, релігії та віри. Президент похвалився досягненнями економіки і сказав,
що рівень безробіття для афро-американців є найнижчим в історії. Чорне безробіття
досягло мінімуму 5,9%, у травні 2018 року. Але ця цифра змінюється щомісяця і до
січня збільшилася до 6,8%. Дональд Трамп також рекламував законопроект про
реформу кримінальної юстиції. Він заявив, що діючі закони непропорційно „завдають
шкоди афро-американським громадам, набагато більше, ніж будь-яким іншим”. (The
Associated Press. – 22.02.2019 (https://www.apnews.com/4b5c54861c0f4931acba4f2ef0a1a675))

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА
Президент Сьєрра-Леоне назвав зґвалтування національною бідою
Президент Сьєрра-Леоне оголосив надзвичайний стан через зґвалтування та
сексуальне насильство, які заполонили країну, заявивши, що винуватці стають
молодшими, а їхні вчинки більш жорстокими. У своєму виступі президент Юліус
Маада Біо сказав, що про сотні випадків зґвалтування та сексуального насильства
повідомляються щомісяця в західноафриканській країні проти жінок, дівчат і дітей.
(The Associated Press. – 08.02.2019 (https://apnews.com/6b2ab1aac3704b1e95c334531cbf6183))

***
Колумбійський лідер-десидент повстанського руху загинув у військовій
операції
Колумбійський лідер повстанців, який відмовився демобілізуватися за мирним
договором 2016 року, був убитий збройними силами, заявив президент Іван Дуке.
Лідер повстанців, відомий під іменем Родріго Кадете, був членом фракції колишніх
повстанців з революційних збройних сил Колумбії, які відмовилися дотримуватися
мирної угоди. „Сьогодні в безперешкодній операції злочинця, відомого як Родріго
Кадете, одного з тих терористичних фігур, яких найбільше побоюються в нашій країні,
було

знешкоджено”,

–

заявив

Іван

Дуке.

(Reuters.

–

03.02.2019

(https://www.reuters.com/article/us-colombia-rebels/colombian-rebel-dissident-leader-killed-inmilitary-operation-idUSKCN1PR0Q0))

КОРУПЦІЯ
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Президент Ліберії Джордж Веа „розслідує відсутність 100 мільйонів доларів”
Джордж Веа, колишній футболіст, зірка „Мілана”, „Челсі” та „Монако”, був
обраний президентом Ліберії в переконливій перемозі трохи більше року тому.
Піднявшись з найгірших районних нетрів Ліберії, Джордж Веа справляв враження
людини, яка розуміла потреби бідних. Але наразі ліберійці сумніваються в цьому на тлі
звинувачень президента у корупції та економічній безгосподарності. Журналіст Бі-бі-сі
Майк Томсон взяв інтерв’ю у президента Ліберії, в якому вони обговорювали прогрес
у розслідуванні щодо зникнення 100 мільйонів доларів державних коштів. (BBC. –
18.02.2019 (https://www.bbc.com/news/av/world-africa-47284250/liberia-s-president-george-weahinvestigating-missing-100m))

АКЦІЇ ПРОТЕСТУ
Емманюель Макрон відмовився їхати на Мюнхенську конференцію з безпеки
Через протести „жовтих жилетів” президент Франції Емманюель Макрон вирішив
не їхати на Мюнхенську конференцію з безпеки, а повністю присвятити себе діалогу з
громадянами, заявили в Єлисейському палаці. У заяві Єлисейського палацу також
ідеться про те, що президент невдовзі планує висунути нові пропозиції щодо реформи
Євросоюзу – якраз незадовго до виборів у Європарламент у травні цього року.
(Deutsche Welle. – 07.02.2019 (https://p.dw.com/p/3Cy7k))

***
Поліція використала слізогінний газ проти протестантів у Судані
Поліція Судану почала використовувати сльозогінний газ для розгону чергових
протестів проти уряду Омара аль-Башира в столиці країни Хартумі. Демонстранти,
які були стурбовані загостренням економічної кризи, виходили на вулицях щоденно з
19 грудня, закликаючи до припинення 30-річного правління президента Омара альБашира. Протестуючі скандували „Вниз, тільки так”, що стало головним голосом для
падіння Башира. Вони також скандували „Свобода, мир, справедливість” і „Революція
– це народний вибір”. Сили безпеки часом використовували боєприпаси для розгону
протестуючих. Правозахисні групи говорять, що принаймні 45 осіб загинули за шість
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тижнів протестів. Президент заявив прихильникам у столиці провінції Кассала, що
„зміна уряду і зміна президента буде здійснюватися не через WhatsApp і Facebook, а
через виборчу скриньку”. (Reuters. – 01.02.2019 (https://www.reuters.com/article/us-sudanprotests/at-fresh-protests-sudan-police-fire-tear-gas-at-demonstrators-idUSKCN1PQ50O))

***
Президент Гаїті Жовенель Моїз відмовляється йти у відставку
Президент Гаїті Жовенель Моїз заявив, що він „не залишить країну в руках
збройних банд і торговців наркотиками” на тлі акцій протесту. Він порушив свою
мовчанку в телезверненні після тижня протестів і насильства, в ході яких щонайменше
сім чоловік загинули. Протестуючі, які звинувачують пана Моїза в корупції, хочуть
його відставки. Тим часом, США розпорядилися вивести „повністю не пов’язаний з
надзвичайною ситуацією персонал США і членів їх сімей” з Гаїті, а Канада тимчасово
закрила своє посольство. (BBC. – 15.02.2019 (https://www.bbc.com/news/world-latin-america47247999))

***
Президент Зімбабве запрошує опозицію на переговори
Президент Зімбабве Еммерсон Мнангагва запросив лідерів опозиції на зустріч,
щоб обговорити умови для національного діалогу, як заявили вони після жорстокого
придушення антиурядових протестів. Понад 20 політиків, які брали участь в
президентських виборах в липні, були запрошені, двоє з яких – Лавмор Мадхуку і Ноа
Маника – заявили, що візьмуть участь у переговорах. Це буде перша зустріч
Мнангагви з супротивниками з тих пір, як він прийшов до влади після Роберта Мугабе
в листопаді 2017 року. Однак, на думку Ноа Маники, умови для повноцінного діалогу
поки не відповідають прийняттю консолідованого рішення, це може статися лише в
тому випадку, якщо сотні людей, затриманих під час розгону, будуть звільнені і
солдати виведені з вулиць і контрольно-пропускних пунктів. (Reuters. – 05.02.2019
(https://www.reuters.com/article/us-zimbabwe-politics/zimbabwe-president-invites-opposition-fortalks-as-teachers-strike-idUSKCN1PU13Z))

***
На Гаїті протестуючі закликають президента Жовенеля Моїза залишити свій
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пост
Опозиційні демонстранти на Гаїті спалювали шини і кидали каміння, закликаючи
президента Жовенеля Моїза піти у відставку. Принаймні чотири людини загинули, а
десятки отримали поранення за чотири дні протестів у столиці Порт-о-Пренс та інших
містах. Багато гаїтян звинувачують пана Моїза та інших чиновників у корупції.
Заворушення змусили мерів у кількох містах скасувати карнавальні свята, які повинні
були відбутися на початку березня. Жовенель Моїз, який перебуває при владі з 2017
року, закликав до переговорів з опозицією, але поки що цього не сталося. Опозиційні
групи закликали до протестів після того, як у судовому рішенні стверджувалося, що
посадовці та колишні міністри незаконно привласнили кредити на розвиток країни,
надані Венесуелою Гаїті після 2008 року. У доповіді також було висловлено
припущення,

що

президент

був

до

цього

причетний.

(BBC.

–

11.02.2019

(https://www.bbc.com/news/world-latin-america-47193837))

***
У Сербії відбулися протесні акції проти політики президента Александара
Вучича
Десятки тисяч громадян Сербії знову вийшли на акції протесту проти політики
президента Александара Вучича. Мітингарі вимагали свободи ЗМІ та справедливих
виборів. Одна з вимог учасників акцій протесту – звільнення керівництва державного
телеканалу RTS. У мітингах взяли участь представники широкого політичного спектра
– від лівих до ультраправих. Нинішні акції протесту пройшли під гаслом „Один з п’яти
мільйонів”. Девіз виник після того, як Александар Вучич заявив, що не відреагує на
вимоги демонстрантів, навіть якщо їх висунуть п’ять мільйонів сербів. Загалом у цій
балканській країні проживають сім мільйонів громадян. (Deutsche Welle. – 10.02.2019
(https://p.dw.com/p/3D4bM))

***
У Празі відбулася акція протесту проти президента Сербії
На Вацлавській площі в центрі Праги пройшла акція протесту громадян Сербії
проти президента Александара Вучича. Акція була організована в підтримку цивільних
демонстрацій „1 з 5 мільйонів”, які в останні три місяці по черзі проходять в 60-ти
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містах Сербії. Протестуючі закликали Вучича подати у відставку, а також заявляли про
політичний тиск, насильство і загрози свободі ЗМІ. (Эхо Кавказа. – 23.02.2019
(https://www.ekhokavkaza.com/a/29787522.html))

МІЖНАРОДНА ПОЛІТИКА ПРЕЗИДЕНТІВ
АЗІЯ
Президент Ірану звинуватив США
Президент Ірану Хассан Рухані звинуватив Сполучені Штати в прагненні бути
„світовим гегемоном”. Він розкритикував Вашингтон за те, що той намагається
повалити його союзника Ніколаса Мадуро. „Американці проти всіх незалежних
держав і намагаються бути світовим гегемоном, придушуючи такі країни”, – сказав
президент Хассан Рухані під час зустрічі з представником Венесуели в Тегерані. Іран
під тиском санкцій, знову введених президентом США Дональдом Трампом,
висловив підтримку президентові Венесуели Ніколасу Мадуро. Цей уряд також
підтримують

Росія,

Китай

і

Туреччина.

(Rzeczpospolita.

–

03.02.2019

(https://www.rp.pl/Polityka/190209805-Prezydent-Iranu-USA-chca-byc-swiatowymhegemonem.html))

***
Хассан Рухані різко розкритикував „гегемонію” США щодо Венесуели
Президент Ірану Хассан Рухані звинуватив Сполучені Штати в пошуку „світової
гегемонії” і засудив Вашингтон за те, що він намагається повалити уряд союзника
Тегерана, президента Венесуели Ніколаса Мадуро. „Американці в основному проти
всіх популярних революцій і, прагнучи світової гегемонії, придушує їх”, – заявив
Хассан Рухані на зустрічі з новим представником Венесуели в Тегерані. Іран, під
тиском санкцій, відновлених президентом США Дональдом Трампом, висловив
підтримку Ніколасу Мадуро. Росія, Китай і Туреччина також підтримали Мадуро.
Уряд США визнав лідера опозиції Хуана Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели.
Більшість країн Латинської Америки зробили це так само, в той час як європейські
уряди також виступають за підтримку Хуана Гуайдо, хоча й більш обережно. (Reuters. –
01.02.2019

(https://www.reuters.com/article/us-venezuela-politics-iran/irans-rouhani-slams47
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hegemonic-u-s-over-venezuela-idUSKCN1PR0B9))

***
Напередодні зустрічі Кім-Трамп вимальовується можлива мирна декларація
Напередодні другої зустрічі Кім Чен Ина та Дональда Трампа зростають
спекуляції, що президент США Дональд Трамп може спробувати переконати
північнокорейського лідера приступити до денуклеаризації, запропонувавши йому мир
і закінчення корейської війни. Таке оголошення може зробити історію. Через шість
десятиліть після початку війни, коли боротьба, по суті, закінчилася, це просто здається
здоровим

глуздом.

(The

Associated

Press.

–

20.02.2019

(https://www.apnews.com/75876690900c45d2a77213b0d020235a))

***
Наступна зустріч Дональда Трампа та Кім Чен Ина відбудеться у В’єтнамі
У своєму посланні Конгресу президент Сполучених Штатів Дональд Трамп
заявив, що наприкінці лютого зустрінеться з лідером КНДР Кім Чен Ином у В’єтнамі.
Для такого вибору є вагомі підстави. З одного боку, В’єтнам, як і Сінгапур, де
відбулася перша зустріч президентів, підтримує дипломатичні відносини як з
Північною Кореєю, так і з США. З другого боку, Кім Чен Ин, мабуть, цікавиться
економічною та політичною моделлю розвитку В’єтнаму, щоб згодом обрати це як
можливий зразок подальшого шляху для Північної Кореї. Крім того, ще до обрання
В’єтнаму місцем наступної зустрічі двох лідерів, Кім Чен Ин повідомив в’єтнамському
уряду про своє бажання відвідати В’єтнам з офіційним візитом. (Deutsche Welle. –
07.02.2019 (https://p.dw.com/p/3CrTC))

***
Іран планує і надалі озброюватися попри критику світової спільноти
Нинішнє керівництво Ірану не планує переглядати програму розробки озброєнь.
Про це заявив у своїй телевізійній промові з нагоди 40-річчя Ісламської революції в
Ірані президент Ірану Хасан Роухані. „Ми не просили дозволу для того, щоб
розробляти різноманітні види ракет”, – сказав Хасан Роухані, цитує інформагенція
Reuters. Як повідомлялося, минулого тижня іранські військові провели успішні
випробування крилатої ракети класу „земля-земля” з радіусом дії більше 1000
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кілометрів. Цю демонстрацію сили іранцями засудили в ЄС. Критику європейців у
Тегерані

відкинули

як

безпідставну.

(Deutsche

Welle.

–

11.02.2019

(https://p.dw.com/p/3D7Hg))

***
Президент Тайваню розкритикувала відсутність демократії в Китаї
Президент Тайваню Цай Інвень висловилася щодо відсутності свободи в Китаї в
своєму повідомленні, присвяченому початку місячного Нового року, заявивши, що
вона сподівається, що етнічні китайці в усьому світі можуть відчути „благословення”
демократії. Самоврядний Тайвань є найбільш чутливою проблемою Китаю, і Пекін
вважає його своєю священною територією. Голова КНР Сі Цзіньпін посилив тиск на
демократичний острів, коли Цай, з пронезалежної Демократичної прогресивної партії,
стала президентом у 2016 році. Він розпочав у 2019 році свій виступ з попередження
про те, що Китай залишає за собою право застосовувати силу, щоб перевести Тайвань
під свій контроль, хоча буде прагнути до мирного „об’єднання”. Тайвань здатний
підтримувати культурні традиції і прагне дотримуватися цінностей свободи і
демократії, сказла Цай у повідомленні. „Ті, хто не має демократії, можуть не зрозуміти
цього зобов’язання. Ми сподіваємося, що етнічні китайці в усьому світі можуть
відчути це благословення”, – додала вона, згадавши про Китай. „Тому я хочу зробити
три новорічні побажання для наших друзів – етнічних китайців як вдома, так і за
кордоном. Я сподіваюся, що всі ви зможете насолоджуватися демократією, свободою і
постійним процвітанням”. (Reuters. – 03.02.2019 (https://www.reuters.com/article/us-lunarnewyear-taiwan/taiwan-takes-dig-at-chinas-lack-of-democracy-in-new-year-messageidUSKCN1PT032))

АФРИКА
Південна Африка розчарована тим, як західні держави критикують політику
Сиріла Рамафоси
Південна Африка висловила розчарування після того, як Сполучені Штати та ряд
західних держав звернулися до президента Сиріла Рамафоси з закликом до боротьби з
корупцією, і сказала, що ці країни порушили дипломатичний протокол. Газета „Sunday
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Times” повідомила, що Сполучені Штати, Великобританія, Німеччина, Нідерланди та
Швейцарія направили Рамафосі спільний меморандум через свої дипломатичні місії в
Преторії, щоб попередити, що іноземні інвестиції будуть піддаватися ризику, якщо
Південна Африка не застосує реальні дії проти винуватців корупції та інших тяжких
злочинів. Уряд ПАР заявив, що посли, які направили листи, порушили протокол. В
уряді також заявили, що міністр закордонних справ ПАР проведе переговори з послами
з США і Європи. Сам президент заявив, що зміцнення державної влади приверне в
країну іноземні інвестиції. (Reuters. – 03.02.2019 (https://www.reuters.com/article/us-safricapolitics/south-africa-disappointed-after-western-powers-criticize-policy-in-memo-to-ramaphosaidUSKCN1PS0DU))

БЛИЗЬКИЙ СХІД
Слова Дональда Трампа роздратували президента Іраку
Президент Іраку Бархам Саліх згадав слова президента США Дональда Трампа,
який заявив, що хотів би, щоб американські солдати залишалися в Іраку, аби
спостерігати звідти за Іраном. Бархам Саліх, коментуючи ці слова, сказав, що США не
звертались до Багдада з проханням, щоб американська військова база в Іраку була
використана для „спостереження за Іраном”. „Вони повинні зосередитися на боротьбі з
тероризмом, а не на інших питаннях”, – додав він. Близько 5 тисяч американських
солдат у даний час перебувають у Іраку. Вони навчають, консультують і допомагають
іракським силам безпеки, які понад рік воюють проти джихадистів і не контролюють
жодну

частину

Іраку.

(Rzeczpospolita.

–

04.02.2019

(https://www.rp.pl/Prezydent--

USA/190209755-Slowa-Trumpa-zirytowaly-prezydenta-Iraku.html))

***
Президент Іраку

стверджує, що Дональд Трамп не просив дозволу

„спостерігати за Іраном”
Президент Іраку Бархам Саліх заявив, що президент США Дональд Трамп не
просив дозволу Іраку на те, щоб американські війська, що перебувають в країні,
„стежили за Іраном”. Виступаючи на форумі в Багдаді, Бархам Саліх відповідав на
запитання про коментарі Дональда Трампа про те, як він буде просити війська,
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розташовані в Іраку, „спостерігати” за Іраном. Американські війська в Іраку є
частиною угоди між двома країнами з конкретною місією боротьби з тероризмом,
сказав Саліх, і що вони повинні дотримуватися цієї угоди. Дональд Трамп вважає, що
важливо зберегти військову присутність США в Іраку, щоб Вашингтон міг пильно
стежити за Іраном „тому, що Іран є справжньою проблемою”, повідомляється в
інтерв’ю CBS. „Не перевантажуйте Ірак своїми проблемами”, – сказав у відповідь
Бархам Саліх. (Reuters. – 04.02.2019 (https://www.reuters.com/article/us-usa-iran-iraq/iraqipresident-says-trump-did-not-ask-permission-to-watch-iran-idUSKCN1PT0E4))

***
Хассан Рухані готовий поліпшити зв’язки з усіма регіональними державами
Президент Ірану Хассан Рухані заявив, що Тегеран хоче встановити тісні зв’язки з
усіма країнами Близького Сходу, де Іран протягом десятиліть брав участь у війнах із
Саудівською Аравією. „Іран готовий працювати з регіональними державами для
збереження безпеки на Близькому Сході. Наші вороги, Америка і Ізраїль, хочуть
створити поділ між іранцями... Ми не будемо піддаватися тиску з боку Америки та
Ізраїлю”, – сказав Хассан Рухані під час публічного виступу на півдні Ірану, який
транслювався у прямому ефірі на державному телебаченні. (Reuters. – 17.02.2019
(https://www.reuters.com/article/iran-rouhani-region/rouhani-says-iran-ready-to-improve-tieswith-all-regional-states-idUSD5N1XF00G))

***
Емманюель Макрон запроваджує День пам’яті жертв геноциду вірмен
Президент Франції Емманюель Макрон оголосив про запровадження у Франції
національного Дня пам’яті жертв геноциду вірмен в Османській імперії під час Першої
світової війни. Про це французький президент заявив на зустрічі з представниками
вірменської громади Франції. Жалобні заходи проводитимуть щороку 24 квітня, тобто
того самого дня, що й у Вірменії, пояснив господар Єлисейського палацу. За словами
Макрона, він поінформував про це рішення президента Туреччини Реджепа Таїпа
Ердогана. В Анкарі очікувано різко розкритикували такий крок французського
президента. (Deutsche Welle. – 06.02.2019 (https://p.dw.com/p/3Cnpl))
***
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Туреччина і Греція вирішили порозумітися щодо старих конфліктів
Анкара і Афіни виступають за мирне вирішення конфліктів, що протягом багатьох
років ускладнюють відносини між двома країнами. Про це заявили президент
Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і прем’єр-міністр Греції Алексіс Ципрас після
зустрічі в Анкарі. Обидві країни планують більш активно співпрацювати у боротьбі з
тероризмом, розв’язанні конфлікту навколо Північного Кіпру, а також щодо розробки
корисних копалин в Егейському морі. „Незважаючи на те, що у наших відносинах
часом траплялися небажані ситуації, ми знаходили можливості, щоб все залагодити”, –
наголосив президент Туреччини. (Deutsche Welle. – 06.02.2019 (https://p.dw.com/p/3Cna0))
***
Президент Палестини виступив проти втручання США в справи інших країн
Палестинське керівництво виступає проти втручання США у внутрішні справи
інших країн, у тому числі Венесуели, заявив президент Палестини Махмуд Аббас на
32-му саміті Африканського союзу в Аддіс-Абебі. „Боротьба з колоніалізмом,
расизмом, несправедливістю і відстоювання прав народів на самовизначення є
загальними проблемами між Палестиною і народами африканського континенту, –
вказав він. – Ми відкидаємо американське втручання в справи будь-якої країни, як це
відбувається зараз у Венесуелі”. Махмуд Аббас у своїй промові також висловив ідею
щодо проведення міжнародної конференції для підтримки близькосхідного мирного
процесу.

(Зеркало.

–

10.02.2019

(http://zerkalo.az/prezident-palestiny-vystupil-protiv-

vmeshatelstva-ssha-v-dela-drugih-stran/))

ПІВДЕННА АМЕРИКА
Президент Колумбії вважає, що дні диктатури у Венесуелі добігають кінця
Президенту Венесуели залишилося мало часу – засвідчив президент Колумбії Іван
Дуке, закликаючи до більшого дипломатичного тиску на президента Венесуели
Ніколаса Мадуро, щоб повернути його до дотримання демократії. Колумбія – одна з
країн, які визнали президентом Венесуели Хуана Гуайдо, очільника Національної
асамблеї. „Сьогодні варто аплодувати, бо світ бачить, що диктатурі у Венесуелі
залишилося дуже мало часу, тому що вона інституціоналізувала новий режим, який був
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створений завдяки Колумбії та іншим країнам”, – сказав Іван Дуке. (Rzeczpospolita. –
01.02.2019

(https://www.rp.pl/Polityka/190209895-Prezydent-Kolumbii-Dni-dyktatury-w-

Wenezueli-sa-policzone.html))

***
Колумбієць Іван Дуке вважає, що Ніколасу Мадуро недовго залишатися
президентом
Президенту Венесуели залишилося зовсім небагато часу, заявив президент
Колумбії Іван Дуке, закликавши посилити дипломатичний тиск на лідера цієї країни
Ніколаса Мадуро, щоб сприяти поверненню демократії до нафтовидобувної країні.
Колумбія, яка входить в регіональну групу Lima, що складається з 14 країн, вже
визнала тимчасовим президентом Венесуели лідера венесуельської опозиції Хуана
Гуайдо. „Сьогодні треба аплодувати тому, що бачить світ, і тому, що диктатурі
Венесуели залишилося дуже мало часу, тому що існує новий інституційний режим,
який сформовано завдяки роботі, яку виконали Колумбія та інші країни”, – сказав Іван
Дуке. Хоча Хуан Гуайдо користується підтримкою Сполучених Штатів і урядів
Європейського Союзу, Ніколас Мадуро продовжує утримувати владу за підтримки
військового керівництва Венесуели, Росії та Китаю. „Я сподіваюся, що в найближчі дні
дипломатична облога триватиме”, – сказав Іван Дуке, наполягаючи на вільних виборах
у

Венесуелі

в

рамках

перехідного

процесу.

(Reuters.

–

01.02.2019

(https://www.reuters.com/article/us-colombia-venezuela/colombias-duque-says-venezuelanmaduros-hours-are-numbered-idUSKCN1PQ5RF ))

***
Жаїр Болсонару намагається зберігати спокій на тлі кризи у Венесуелі
За кілька років Бразилія перейшла від статусу кращого друга чавізму в роки Лули
до оголошення ворогом Ніколаса Мадуро. Власне, зміна не була такою швидкою або
радикальною. Все почалося з приходом Мішела Темера в 2016 році після
суперечливого імпічменту Ділми Русеф. Уряд Темера був ключовим для МЕРКОСУР і
завжди твердо виступав проти Мадуро, хоча і відмовився застосовувати санкції проти
Венесуели, щоб не загострити гуманітарну кризу. Під час виборчої кампанії Жаїр
Болсонару обіцяв, що „Бразилія була б наступною Венесуелою, якщо б ліві отримали
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перемогу”. Окрім цієї мантри, його виборча програма безпосередньо не згадувала
Венесуелу і просто говорила про „припинення поклоніння смертоносних диктатур”,
але один з його синів, Едуардо Болсонару, пішов трохи далі і пообіцяв скинути
Ніколаса. „Ми збираємося навчити цього нарко-диктатора уроку”, – сказав він.
Незабаром після тріумфу батька, хоча сам Едуардо і не є членом уряду, але виступає в
ролі тіньового міністра закордонних справ, він відвідав Вашингтон і зустрічався з
членами адміністрації Дональда Трампа, щоб розробити „конкретні заходи” проти
Мадуро. У недавньому інтерв’ю, коли Жаїра Болсонару запитали про ескалацію
напруженості і військових навчань Росії у Венесуелі, він навіть розглянув можливість
встановлення американської бази в країні, але негайно відмовився від цих слів, адже ця
заява

викликала

занепокоєння

серед

військових.

(El

Mundo.

–

01.02.2019

(https://www.elmundo.es/internacional/2019/02/01/5c53112f21efa0a4378b4694.html))
***
Ніколас Мадуро оголосив про закриття кордону з Бразилією
Через готовність уряду Бразилії направити гуманітарну допомогу до Венесуели
Каракас оголосив про закриття кордону з сусідньою країною. За словами Ніколаса
Мадуро, можливе також закриття кордону і з Колумбією. У телевізійному зверненні
Ніколас Мадуро заявив, що звезення допомоги для Венесуели в колумбійське
прикордонне місто Кукута – „провокація”, цитує інформагенція Reuters. Він назвав
плани опозиції з доставки гумдопомоги в країну „дешевим шоу з метою підірвати
позиції його уряду”. Напередодні соціалістичний уряд Венесуели закрив кордон з
нідерландськими островами у Карибському морі на тлі кризи навколо гуманітарної
допомоги. (Deutsche Welle. – 21.02.2019 (https://p.dw.com/p/3Dokp))
***
Педро Санчес визнав Хуана Гуайдо президентом Венесуели
Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес визнав Хуана Гуайдо тимчасовим
президентом Венесуели, додавши, що латиноамериканська країна тепер потребує
вільних і справедливих виборів і як можна швидше. Це рішення стало частиною
спільних дій, що проводяться основними країнами Європейського Союзу для
призначення „вільних виборів у найкоротші терміни” в карибській країні для того, щоб
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покласти край режиму Ніколаса Мадуро. Санчес заявив, що „сьогодні виповнилося
вісім днів з тих пір, як Іспанія разом з іншими європейськими партнерами закликала
режим Мадуро призначити вільні, демократичні і прозорі вибори. Цей день настав, і
режим Мадуро не зробив ніяких кроків у цьому напрямі. Іспанія оголошує, що
офіційно визнає пана Гуайдо виконуючим обов’язки президента Венесуели”. До Педро
Санчеса приєднався і глава МЗС Франції. За словами Жан-Ів Ле Дріана, Гуайдо володіє
і можливостями, і легітимністю для проведення виборів. Незважаючи на те, що в ряді
європейських країн визнали Гуйадо легітимним лідером, в ЄС поки відсутня єдність
щодо визнання Хуана Гуайдо тимчасовим главою держави. (El Mundo. – 04.02.2019
(https://www.elmundo.es/internacional/2019/02/04/5c580058fdddffa ab98b46c0. html))

***
Ніколас Мадуро: „Педро Санчес – шахрай, його ніхто не обирав”
В інтерв’ю іспанському журналісту Джорді Еволе напередодні закінчення
ультиматуму ЄС Ніколас Мадуро заявив, що він не передбачав, що офіційні
представники Іспанії, Німеччини, Франції і Великобританії визнають його конкурента
Хуана Гуайдо президентом Венесуели. „Педро Санчес – фальшивка, він не обирався
ніким, я обраний і переобраний народними голосами, ми виграли 23-ті вибори з 25 за
останні 20 років. А Педро Санчес повинен провести вибори, щоб його обрав народ
Іспанії. Сам він є невиборним головою уряду, і я думаю, що весь народ вважає так
само. Отже, для нього все може завершитися погано, якщо Санчес все ж таки скличе
вибори”, – сказав головний прихильник Чавеса щодо політика, який наважився назвати
його

„тираном”.

(El

Mundo.

–

04.02.2019

(https://www.elmundo.es/internacional/2019/02/03/5c5761d3fc6c833f268b461c.html))

***
Франція попереджає Ніколаса Мадуро
Франція визнає тимчасовим президентом Венесуели Хуана Гуайдо, якщо до
вечора 3 лютого, Ніколас Мадуро не оголосить проведення президентських виборів.
Про таку позицію французького уряду заявила міністр з питань Європи Наталі Луазо.
Пропозицію чинного президента Венесуели про проведення цього року дострокових
парламентських виборів французький міністр назвала „фарсом”. Ввечері 3 лютого
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спливає термін ультиматуму, який низка європейських країн, зокрема й Німеччина,
висунули Ніколасу Мадуро для оголошення у країні нових президентських виборів. В
іншому разі вони пообіцяли визнати тимчасовим президентом Венесуели опозиційного
лідера, голову Національної асамблеї Хауна Гуайдо. (Deutsche Welle. – 03.02.2019
(https://p.dw.com/p/3Cdcz))

***
США погрожують Ніколасу Мадуро тюрмою „Гуантанамо”
Сполучені Штати посилюють і затягують гайки на „Чавізмі” і, особливо, на його
лідері, Ніколасі Мадуро. „Вчора я написав твіт, що бажаю вам довгої і спокійної
пенсії на прекрасному пляжі далеко від Венесуели, і чим швидше ви скористаєтеся
цією можливістю, тим більше шансів, що ви можете мати гарний і тихий відпочинок на
гарному пляжі, замість того, щоб бути в іншій пляжній зоні, такій як тюрма
„Гуантанамо”, – заявив Джон Болтон, радник з питань національної безпеки США під
час інтерв’ю на радіо. На військово-морській базі „Гуантанамо” у східній частині Куби
США підтримують центр утримання під вартою підозрюваних у тероризмі. Цю
тюремну організацію засуджують правозахисні організації, і навіть Барак Обама вже
намагався її закрити, але безрезультатно. Джон Болтон виключає, що його країна має
намір вторгнутися до Венесуели і наполягає на мирному переході, незважаючи на те,
що Дональд Трамп має „всі варіанти рішення на столі”. (El Mundo. – 01.02.2019
(https://www.elmundo.es/internacional/2019/02/01/5c5472e421efa0fd7e8b45b3.html))

***
Дональд Трамп закликав венесуельських військових підтримати Гуайдо
Президент США Дональд Трамп попередив венесуельських військових, що вони
„втратять усе”, якщо й надалі підтримуватимуть главу Венесуели Ніколаса Мадуро, а
не приймуть пропозицію амністії від тимчасового президента країни Хуана Гуайдо.
„Ви не можете сховатися від вибору, який постав перед вами зараз. Ви можете обрати
щедру пропозицію амністії від Гуайдо та мирно жити далі зі своїми родинами та
співвітчизниками. Або ви можете обрати інший шлях – надалі підтримувати Мадуро.
Якщо ви оберете цей шлях, ви не знайдете ані безпечної гавані, ані легкого виходу. Ви
втратите все”, – заявив Дональд Трамп. Як сказав президент США, „ми шукаємо
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можливості для мирного переходу влади, але відкриті всі опції”. Він також висунув
армії Венесуели вимогу негайно пропустити через кордон вантажівки з гуманітарною
допомогою, що накопичилася в сусідній Колумбії. (Deutsche Welle. – 19.02.2019
(https://p.dw.com/p/3DcnS))

***
Дональд Трамп не виключає військового втручання США в ситуацію у
Венесуелі
Вашингтон допускає військове втручання в ситуацію у Венесуелі. Про це
президент США Дональд Трамп заявив в інтерв’ю телекомпанії CBS. „Це,
безперечно, один з варіантів”, – сказав він. Дональд Трамп додав, що він відхилив
прохання венесуельського президента Ніколаса Мадуро про зустріч. „Ми дуже далеко
зайшли в цьому процесі”, – пояснив він свої дії. (Deutsche Welle. – 03.02.2019
(https://p.dw.com/p/3CeXz))

МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Іракський президент візьме участь в саміті ЄС-ЛАД
Президент Іраку Бархам Саліх візьме участь в саміті ЄС-Ліга арабських держав у
Єгипті. „Президент Саліх прийняв офіційне запрошення від єгипетського колеги
Абдель Фаттаха Ас-Сісі взяти участь в саміті ЄС-ЛАД, який запланований на кінець
місяця”, – повідомляє прес-служба. Посол та іракський президент також обговорили
двосторонні відносини Каїра і Багдада і події в регіоні. Перший саміт Євросоюз-Ліга
арабських держав пройде 24-25 лютого в єгипетському Шарм-еш-Шейху. (Зеркало. –
05.02.2019 (http://zerkalo.az/irakskij-prezident-primet-uchastie-v-sammite-es-lag-v-egipte/))

***
Ангела Меркель обговорить питання безпеки з президентом Малі
Канцлер ФРН Ангела Меркель і президент Малі Ібрагім Бубакар Кейта
обговорять в Берліні питання безпеки і мирний процес, заявив на брифінгу офіційний
представник

МЗС

Німеччини

Штеффен

Зайберт.

„На

переговорах

обговорюватимуться, зокрема положення в області безпеки і мирний процес, а також
німецька присутність в Малі у рамках місії ООН MINUSMA, місії ЄС EUTM Mali, а
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також політика розвитку в зоні Сахель”, – заявив Штефан Зайберт. (Trend. – 02.02.2019
(https://www.trend.az/world/europe/3013787.html))

***
Президент Гани шахтарям: „Поважайте землю, яка приносить багатства”
Президент Гани Нана Акуфо-Аддо зажадав, щоб угоди з видобутку стали більш
вигідними для Африки, закликавши уряди відмовитися від податкових стимулів, які
традиційно використовувалися для залучення інвестицій в країни, які тривалий час
вважалися схильними до ризику. Акуфо-Аддо, лідер країни, яка є другим за величиною
виробником золота в Африці, заявив, що репутація політичної нестабільності на
континенті застаріла і поліпшення правопорядку повинно відображатися у відносинах
країн з гірничодобувними компаніями. „Я вважаю, що ми досягли повноліття. Ми не
повинні давати незвичайні податкові та ліцензійні пільги. А гірничодобувні компанії
не повинні розраховувати на надзвичайний прибуток на нашому континенті”, – сказав
він на конференції „Інвестиції у видобуток в Африці”, яка відбулася в Кейптауні. За
останнє десятиліття ряд урядів африканських країн переглянули контракти на
видобуток корисних копалин, прагнучи перекалібрувати партнерство і збільшити свою
частку

доходів

від

видобутку

корисних

копалин.

(Reuters.

–

05.02.2019

(https://www.reuters.com/article/us-africa-mining/ghana-to-miners-respect-the-land-that-providesthe-riches-idUSKCN1PU17T))

***
TAP створив передумови для реалізації проекту Іонічно-Адріатичного
газопроводу
Трансадріатичний

трубопровід

(TAP),

який

передбачає

транспортування

азербайджанського газу до Європи, створив передумови для реалізації проекту ІонічноАдріатичного газопроводу. Про це сказав президент Албанії Ілір Мета. „Газопровід
ІAP,

як

передбачуване

відгалуження

TAP,

передбачає

транспортування

азербайджанського газу з Албанії через Чорногорію, Боснію і Герцеговину в Хорватію.
На даний момент, після успішного техніко-економічного обґрунтування, албанський і
чорногорський уряди отримали грант в розмірі 2,5 мільйонів євро від Європейського
Союзу для реалізації проекту”, – наголосив Ілір Мета. (Trend. – 22.02.3019
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(https://www.trend.az/world/usa/3022700.html))

НАТО
У Конституцію України внесли норму про прагнення вступу в НАТО і
Євросоюз
Чинний Президент України Петро Порошенко бере участь в президентських
перегонах і закріплення в Конституції прагнення України до членства в ЄС і НАТО –
одна з його передвиборних ініціатив. Петро Порошенко обіцяє, що Україна подасть
заявку на вступ до ЄС і підпише план дій зі вступу в НАТО в 2024 році. Депутати
парламенту підтримали конституційною більшістю (334 „за” при необхідному
мінімумі в 300 голосів) у остаточному другому читанні законопроект „Про внесення
змін до Конституції України щодо стратегічного курсу держави на набуття
повноправного

членства

Північноатлантичного

України

в

Європейському Союзі

договору”.

(Эхо

та

Кавказа.

в
–

Організації
07.02.2019

(https://www.ekhokavkaza.com/a/29757201.html))

***
Північна Македонія як грузинська мрія
Вступ Північної Македонії в НАТО свідчить про те, що двері відкриті і для Грузії –
так в Тбілісі відреагували на розширення Альянсу. Церемонія підписання відповідного
протоколу, що пройшла в Брюсселі, на думку представників Грузії, говорить про
принципову позицію військово-політичного блоку щодо країн-партнерів. Саломе
Зурабішвілі сформулювала, як відзначають спостерігачі, непопулярну, але разом з тим
найбільш наближену до реалій точку зору, заявивши, що „сьогодні Грузія практично
стоїть біля дверей НАТО, які повинні бути відкриті. Тбілісі більше, ніж інші партнери
готовий до членства за всіма параметрами, яким повинна відповідати країна-кандидат.
Але політична реальність така, що поки Грузія, ймовірно, не зможе отримати MAP”.
(Эхо Кавказа. – 07.02.2019 (https://www.ekhokavkaza.com/a/29755080.html))

***
НАТО вживе заходів для ефективного стримування через ситуацію з ДРСМД
НАТО уважно вивчить вплив російських ракет середньої дальності на безпеку
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Альянсу і зробить кроки, необхідні для забезпечення ефективного стримування,
йдеться в заяві Альянсу по ситуації навколо Договору про ліквідацію ракет середньої і
меншої дальності (ДРСМД). Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон
розпочинає процедуру виходу з ДРСМД з Росією. Держсекретар Майк Помпео вважає,
що „якщо Росія не повернеться до повного дотримання договору протягом
шестимісячного

періоду,

то

договір

буде

розірвано”.

(Trend.

–

02.02.2019

(https://www.trend.az/world/3013911.html))

***
Президент Румунії відзначив, що Чорноморський регіон потребує більшої
присутності НАТО
Президент Румунії Клаус Йоганніс вважає, що НАТО має посилити свою
присутність в Чорноморському регіоні, виступаючи на Мюнхенській конференції з
безпеки. „Ми не можемо ігнорувати виклики, з якими стикаємося на східному фланзі.
У той час як Європа застосовує свої рішення щодо санкцій і повинна продовжувати
строго це робити, НАТО повинна і далі посилювати свій вплив на східному фланзі.
Саме тому Румунія підтримала підвищену присутність НАТО на східному фланзі між її
північними і південними частинами”, – зазначив Клаус Йоганніс. (Sputnik Молдова. –
16.02.2019

(https://ru.sputnik.md/world_politics/20190216/24752963/romania-nato-iohannis-

.html))

СХІДНОАФРИКАНСЬКЕ СПІВТОВАРИСТВО
Президент Поль Кагаме прийняв головування в САС
Президент

Руанди

Поль

Кагаме

був

обраний

новим

головою

Східноафриканського співтовариства, діяльність котрого спрямована на посилення
економічної, соціальної та політичної інтеграції Східноафриканського співтовариства.
За інформацією танзанійського видання „Mwananchi”, президент Поль Кагаме змінив
на цій посаді президента Уганди Йовері Мусевені, чий термін перебування на цій
посаді добіг кінця. Після оголошення його новим головою організації на саміті 20
президентів країн Східноафриканського співтовариства, що проходив у місті Аруша,
президент Поль Кагаме зазначив, що буде сумлінно виконувати свої обов’язки. (The
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New Times. – 02.02.2019 (https://www.newtimes.co.rw/news/president-kagame-takes-over-eacchairmanship))

***
Країни Східної Африки затвердять індивідуальні пакти торгівлі з ЄС, якщо
спільні угоди не будуть досягнуті
Країни Східної Африки можуть окремо підписати торговельні

угоди з

Європейським Союзом, якщо спільні угоди не будуть досягнуті протягом наступних
чотирьох місяців, повідомляється в заяві після наради регіональних лідерів.
Східноафриканське співтовариства (СAC) та ЄС вже багато років намагаються
підписати так звану Угоду про економічне партнерство, призначену для заміни
преференційних торгових угод, висунених Світовою організацією торгівлі. „Саміт...
вирішив, що СAC залучить ЄС до цього питання протягом наступних чотирьох місяців,
щоб отримати більше роз’яснень щодо відповідних проблемних питань. Після цього
країни-партнери, які бажають цього, можуть підписати УЕП”, – наголосили лідери
Східної Африки в спільній заяві. Угода була досягнута на саміті в місті Аруша в
Танзанії. У роботі саміту взяли участь президенти Танзанії – Джон Магуфулі, Уганди
– Йовері Мусевені, Руанди – Поль Кагаме і Кенії – Ухуру Кеніятта. Кенія та Руанда
підписали угоду в 2016 році, але вона потребує схвалення від усіх інших членів блоку
САС – Уганди, Танзанії, Південного Судану та Бурунді – для набуття чинності.
(Reuters. – 01.02.2019 (https://www.reuters.com/article/us-east-africa-trade/east-african-nationsapprove-individual-trade-pacts-with-eu-if-joint-deal-not-reached-idUSKCN1PR04P))

ІМІДЖ ПРЕЗИДЕНТІВ
ІМІДЖ ПРЕЗИДЕНТА
БРАЗИЛІЯ
Антифемінізм – успішне електоральне озброєння в усьому світі
Останнім часом антифемінізм став виборчою зброєю, яка працювала в різних
частинах світу. На нього спиралися кампанія Жаїра Болсонару в Бразилії. Так,
наприкінці вересня, під час виборчої кампанії в Бразилії, сотні тисяч жінок і чоловіків
були зібрані феміністичним рухом і вийшли на вулиці, щоб протестувати проти
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можливого вибору ультраправого Жаїра Болсонару. Під девізом „Ele não” вони
намагалися застерегти від обрання кандидата, поведінка якого була наповнена мачофразами і жестами. Але протесні акції не зруйнували рейтинг Жаїра Болсонару і навіть
призвели до зворотного ефекту – скликання „Маршів жінок за Болсонару”. Після
феміністських демонстрацій, Болсонару і його послідовники не змінили своєї стратегії,
а навпаки. Таким чином, Жаїр Болсонару перетворив боротьбу з „гендерною
ідеологією” на центральний лозунг у своїй політиці. (El Mundo. – 01.02.2019
(https://www.elmundo.es/espana/2019/02/01/5c546d5d21efa0633c8b459d.html))

***
Бразильський суд додає майже 13 років ув’язнення екс-президенту
Бразильський суд засудив колишнього президента Луїса Інасіу Лулу да Сілву ще
на 12 років і 11 місяців ув’язнення за корупцію. 73-річний екс-президент був визнаний
винним у проведенні ремонтних робіт від компанії, яка була залучена до масштабної
корупційної схеми. Луїс Інасіу Лулу да Сілва вже відбуває 12-річний термін покарання
за обвинуваченням у корупції і відмиванні грошей. Зокрема, його визнали винним в
отриманні пентхауса на узбережжі Атлантичного океану в якості хабара від
будівельної компанії в обмін на укладання угоди з державною нафтовою компанією
Petroleo Brasileiro. Адвокати екс-президента заявили, що Лула да Сілва буде
оскаржувати нове судове рішення. (BBC. – 06.02.2019 (https://www.bbc.com/news/worldlatin-america-47151645))

***
Суддя бразильського вищого суду знову почав розслідування щодо сина Жаїра
Болсонару
Суддя Верховного суду Бразилії знову відкрив розслідування щодо підозрілих
грошових виплат, пов’язаних з сином президента Жаїра Болсонару, відновлюючи
розслідування проти Флавіо Болсонару. У рішенні, яке скасувало попередню заборону
на розслідування, суддя Марко Ауреліо Мелло постановив, що імунітет від
переслідування, яким користуються вищі посадові особи, не повинен застосовуватися
до слідства. Мелло заявив, що передбачувані злочини були вчинені ще до того, як
Флавіо Болсонару прийшов на посаду федерального сенатора. Рішення про
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відновлення розслідування є ударом для Жаїра Болсонару, який вступив на посаду
президента минулого місяця, давши обіцянку під час своєї передвиборної компанії
покінчити з корупцією в політиці. Рішення Верховного суду було оголошене в той
день, коли Флавіо Болсонару присягнув як сенатор, і як новий федеральний
законодавець

Бразилії

розпочинав

сесію

2019

року.

(Reuters.

–

01.02.2019

(https://www.reuters.com/article/us-brazil-corruption/brazilian-top-court-judge-reopens-probeinto-bolsonaros-son-idUSKCN1PQ4OI))

ВІРМЕНІЯ
За що судять колишнього президента Вірменії Роберта Кочаряна
В Єревані триває гучний процес – на лаві підсудних колишній президент країни
Роберт Кочарян. Місцева преса пише про те, що справа політична. Дійсно,
прокуратура ніяк не може визначитися, що вона хоче довести. Екс-лідера
звинувачують то в корупції, то в перевищенні повноважень, то в спробі узурпувати
владу. Адвокат екс-президента Арам Орбелян ще тільки на початку, мабуть, дуже
довго шляху. Конституційний суд республіки прийняв до провадження заяву його
підзахисного. (News.am. – 16.02.2019 (https://news.am/rus/news/496648.html))
ГРУЗІЯ
Міхеіл Саакашвілі: Я збираюся повернутися до Грузії та України
Після закінчення конгресу грузинів-емігрантів у бельгійському Льєжі експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі в інтерв’ю DW розповів про перспективи
повернення у Грузію. Інтерв’ю було записане у день Всесвітнього конгресу грузинів,
які живуть за кордоном. „Я вболіваю за весь регіон. У нас однакові виклики і вороги –
олігархи. Для того, аби ми самі могли відстояти нашу територію, нашу незалежність,
наш демократичний лад, ми маємо організовуватися”, – заявив Міхеіл Саакашвілі у
своєму інтерв’ю. (Deutsche Welle. – 12.02.2019 (https://p.dw.com/p/3DCDh))
ІРАН
Перший президент Ірану вважає, що Хомейні зрадив ісламську революцію
1979 року
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Чинний президент Ірану Аятолла Рухолла Хомейні зрадив принципам іранської
революції після приходу до влади в 1979 році, заявив перший президент Ірану,
додавши, що по ньому залишився „дуже гіркий” смак серед тих, хто повернувся з ним
в Тегеран в часи тріумфу. Абольхасан Банісадр, заклятий опонент церковних
правителів Тегерану з тих пір, як був знятий з посади президента і втік за кордон у
1981 році, нагадав, що, як і 40 років тому, він був переконаний, що ісламська
революція релігійного лідера відкриє шлях для демократії. „Ми були впевнені в тому,
що релігійний лідер зробить все правильно і що всі ці демократичні принципи почнуть
функціонувати вперше в нашій історії”, – сказав перший президент Ірану. (Reuters. –
04.02.2019

(https://www.reuters.com/article/us-iran-revolution-anniversary-banisadr/irans-first-

president-says-khomeini-betrayed-1979-islamic-revolution-idUSKCN1PT1IR))

КИРГИЗСТАН
Повноважний представник передвиборного штабу Сооронбая Жеенбекова
виступила з відеозверненням
Адвокат Нурбек Токтакунов заявив, що з’явилися підстави для імпічменту
президента Киргизстану, приклавши до публікації файли, що містять інформацію про
касу передвиборного штабу кандидата в президенти Сооронбая Жеенбекова.
Повноважний представник передвиборного штабу кандидата в президенти Сооронбая
Жеенбекова Надіра Сатигул підтвердила справжність файлів, які стали причиною
скандалу навколо нібито „чорної каси” передвиборного штабу. У зв’язку з цим МВС
почало

перевірку

цих

фактів.

(К-News.

–

12.02.2019

(https://knews.kg/2019/02/12/polnomochnyj-predstavitel-predvybornogo-shtaba-zheenbekovavystupila-s-videoobrashheniem/))

КОСТА-РИКА
Ще п’ять жінок звинувачують колишнього президента Коста-Рики і лауреата
Нобелівської премії миру Оскара Аріаса в сексуальному насильстві
Щонайменше пять жінок вже звинуватили нобелівського лауреата і колишнього
президента Коста-Рики Оскара Аріаса Санчеса в сексуальних домаганнях. Елеонора
Антиллон, колишня ведуча ток-шоу, розповіла, що Аріас Санчес напав на неї в 1986
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році, коли вона працювала його помічником. Марта Арайя Марроні, редактор, сказала,
що Аріас недоречно доторкнувся до її ноги під час зустрічі у 2012 році. Доктор
Олександра Арсе фон Херольд, психіатр і антиядерний активіст, подала кримінальну
скаргу на Аріаса, звинувативши екс-президента в сексуальному насильстві в 2014 році.
Ще одна жінка, Емма Дейлі, розповіла що у вестибюлі готелю в Нікарагуа звернулася
до Аріаса, який тоді був президентом, із запитанням, але замість відповіді він „провів
рукою по її грудях і вигукнув „Ви не носите бюстгальтер”. (El Mundo. – 09.02.2019
(https://www.elmundo.es/internacional/2019/02/09/5c5ee6b621efa004408b46c1.html))

***
Екс-президент Коста-Ріки Оскар Аріас заперечує сексуальні домагання
Колишній президент Коста-Рики Оскар Аріас Санчес був звинувачений у
сексуальному насильстві. Проте Аріас Санчес, якому виповнилося 78 років і який
отримував свого часу Нобелівську премію, категорично заперечив ці заяви і сказав, що
завжди ставився до жінок з повагою. Його обвинувач, миротворчий активіст, подала
офіційну скаргу до поліції. Вона повідомила місцевим ЗМІ та „Нью-Йорк Таймс”, що
Аріас Санчес домагався її після зустрічі в його будинку, на якій вони обговорювали
підтримку

кампанії

проти

ядерної

зброї.

(BBC.

–

06.02.2019

(https://www.bbc.com/news/world-latin-america-47139372))

КОТ-Д’ІВУАР
Колишнього президента Кот-д’Івуару Лорана Гбагбо прийме Бельгія
Бельгія погодилася прийняти екс-президента Кот-д’Івуару Лорана Гбагбо після
того, як його виправдав Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі. Після
умовного звільнення Гбагбо не буде дозволено покинути Бельгію до очікування
апеляції. Гбагбо став першим колишнім главою держави, якого судили в МКС. Експрезидент був звинувачений у злочинах у зв’язку з застосуванням сили після спірних
виборів 2010 року, які призвели до 3000 смертей. Пан Гбагбо був заарештований у
2011 році в бункері президентського палацу силами ООН і Франції, які підтримували
його суперника у президентській гонці Алассана Уаттара. (BBC. – 02.02.2019
(https://www.bbc.com/news/world-africa-47102609))
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США
Лікар Дональда Трампа вважає його здоров’я відмінним
Президент США Дональд Трамп пройшов детальний медичний огляд. Відомий
своєю пристрастю до швидкого харчування і небажанням робити фізичні вправи,
президент США тепер важить 110 кг, повідомляє AFP. Це трохи більше, ніж минулого
року, коли дослідження показали, що президент важить трохи більше 108 кг. Попри це
особистий лікар американського президента Шон Конлі вважає, що Дональд Трамп
відповідає критеріям, при яких особа вважається страждаючою від ожиріння, однак
має „дуже гарне здоров’я”. (Rzeczpospolita. – 15.02.2019 (https://www.rp.pl/Prezydent-USA/190219608-Lekarz-Trumpa-Prezydent-jest-otyly-ale-zdrowy.html))

***
Будівельна компанія „Trump Organization” відклала будівництво десятків
готелів у США
Компанія „Trump Organization”, яка належить президенту США Дональду Трампу,
на невизначений термін відмовилася від планів будівництва десятків готелів у країні
через побоювання, що політичні опоненти можуть почати розгляд з цього приводу. Як
зазначається в матеріалі „Trend”, на початку президентського терміну Дональда
Трампа його компанія планувала побудувати дві мережі готелів під торговими марками
„Scion” і „American Idea”. Готелі повинні були з’явитися в десятках американських
міст. Видання констатує, що виконання даних планів відкладене імовірно до тих пір,
поки

Дональд

Трамп

обіймає

посаду

президента.

(Trend.

–

15.02.2019

(https://www.trend.az/world/usa/3019837.html))

***
В обранні Дональда Трампа президентом не обійшлося без „Божої допомоги”
Прес-секретар Білого дому Сара Сандерс в інтерв’ю християнському телеканалу
CBN сказала, що Дональд Трамп був обраний президентом США з „Божою поміччю”.
„Бог вибирає для кожного з нас свій шлях. Він хотів, щоб Дональд Трамп був обраний
президентом, тому він і став ним”, – підкреслила Сандерс. За її словами, Дональд
Трамп з початку свого президентства вирішив багато питань, які дійсно хвилюють
віруючих. (Зеркало. – 01.02.2019 (http://zerkalo.az/v-izbranii-trampa-prezidentom-ne-oboshlos66
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bez-bozhej-pomoshhi/))

***
Розслідування щодо президента США Дональда Трампа
В огляді розслідувань, що пов’язані з позицією президента Дональда Трампа,
представлено відомості щодо вивчення спеціальним радником США Робертом
Мюллером питання щодо координації Дональда Трампа з Росією. Президент також
відіграє центральну роль в окремому розслідуванні в Нью-Йорку, де прокурори
звинуватили його у злочині. Прокурори вважають, що Дональд Трамп наказав своєму
особистому адвокату Майклу Коену зробити незаконні виплати готівкою двом жінкам
за мовчання, аби скасувати потенційні сексуальні скандали під час кампанії.
Прокурори Нью-Йорка також вивчають інаугураційний фонд чинного президента
США.

(The

Associated

Press.

–

11.02.2019

(https://apnews.com/50b20129354e4002b9134418cdfd394a))

***
У шафі Меланії вже весна і доказом цього є пальто за ціною 5000 євро
Меланія Трамп ще раз показала, що якщо в її шафі є одяг-фетиш, то це пальто.
Перша леді зберігає їх у всіх мислимих кольорах і конструкціях, за захмарними цінами,
адже пальто Меланії Трамп не доступні для простих смертних. Наприклад, останнього
разу Меланія вдягла нове пальто на зустріч Дональда Трампа з президентом Колумбії
Іваном Дуке і його дружиною. На цій зустрічі Меланія була в пальто, яке
перетинається поясом з петлею в бежевому і рожевому кольорі фуксії, і рожевому
кольорі на манжетах. Ціна такого вбрання перевищує 5000 доларів. (El Mundo. –
14.02.2019 (https://www.elmundo.es/yodona/moda/2019/02/14/5c654215fdddffc07b8b45f9.html))

МОЛДОВА
Ігор Додон залишається абсолютним народним лідером
Президент Молдови Ігор Додон залишається беззаперечним лідером народної
довіри. Про це свідчать результати опитування громадської думки, проведеного
асоціацією соціологів і демографів Молдови. Згідно з підсумками дослідження,
відповідаючи на питання „Якому політичному діячеві ви довіряєте більше, ніж
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іншим?”, 50,4% опитаних назвали ім’я чинного глави держави Ігоря Додона. На
другому місці, з відривом більш ніж в п’ять разів, – голова Партії дії і солідарності
Майя Санду з 9,2%. На третьому – прем’єр-міністр Молдови Павло Філіп з 6,5%. У
топ-5 найпопулярніших політиків увійшла також голова Партії соціалістів Зінаїда
Гречана – у неї 6 % довіри і четверте місце рейтингу. Слід також зазначити, що число
громадян, які позитивно оцінюють діяльність Ігоря Додона на посаді президента,
залишається стабільно високим – 52,8, згідно з дослідженням. (Молдавские ведомости.
– 18.02.2019 (http://www.vedomosti.md/news/dodon-ostaetsya-absolyutnym-narodnym-lideromemu-doveryaet-s))

ЛИТВА
„Епоха Далі Грібаускайте”: лідер лібералів дав оцінку скандалу з суддями в
Литві
Корупційний скандал в судовій системі характеризує „епоху правління” президента
Литви Далі Грібаускайте, заявив голова „Руху лібералів” Еугеніюс Гентвілас.
„Думаю, що це могло б стати подією року або подією, що характеризує епоху
правління Далі Грібаускайте. А на корумпованому рівні це можна прирівняти до
бомби, яку спровокувала ситуація Елігіюса Масюліса в 2016 році”, – сказав Еугеніюс
Гентвілас.

(Sputnik

Литва.

–

22.02.2019

(https://lt.sputniknews.ru/politics/20190224/8452064/Reyting-premer-ministra-Lithuaniaopustilsya-do-rekordno-nizkikh-znacheniy.html))

***
Рейтинг прем’єр-міністра Литви опустився до рекордно низьких значень
В інтерв’ю LRT глава компанії з опитування громадської думки „Vilmorus”,
соціолог Владас Гайдіс заявив, що рейтинг прем’єр-міністра Литви Саулюса
Скверняліса опустився до рекордно низьких значень. За останніми даними, перше
місце в рейтингу займає чинний президент балтійської республіки Даля Грібаускайте
– вона отримала 63% громадського схвалення. (Sputnik Литва. – 23.02.2019
(https://lt.sputniknews.ru/politics/20190224/8452064/Reyting-premer-ministra-Lithuaniaopustilsya-do-rekordno-nizkikh-znacheniy.html))

ЛІБЕРІЯ
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Ліберія – там, де ніхто не наважується боротися з президентом Джорджем Веа
Президент Ліберії Джордж Веа колись був всесвітньовідомим футболістом. У 2003
році Веа завершив свою кар’єру в ОАЕ в клубі Аль-Джазіра, повернувся на
батьківщину і з головою поринув у політику. Через два роки у нього вже була власна
партія „Конгрес за демократичні зміни”, від якої він балотувався на президентських
виборах 2005 року. У першому турі йому вдалося отримати майже 30% голосів, однак
у другому турі верх взяли досвід і освіта – Веа обійшла випускниця американського
Гарварда Елен Джонсон-Серліф. Екс-футболіст виніс урок зі свого програшу: вже до
2007 року він закінчив коледж, а ще через чотири роки – факультет бізнесменеджменту в DeVry University в Майамі. У 2011-му партія Веа висунула свого
кандидата на чергових виборах президента, але виборці знову віддали перевагу
Джонсон-Серліф. За словами Тогба, тоді його співгромадяни жадали продовження
реформ, які вона почала. Проте Веа не здався. Властива йому наполегливість, яка
допомагала досягати високих результатів у спорті, стала в нагоді в політиці. „Коли я
починав свій шлях як професійний футболіст, я відчував той же негатив, – згадує Веа.
– Тепер ті, хто говорив, що я стану провалом, звуть мене босом”. У 2014 році Веа був
обраний на свій перший високий державний пост – сенатора провінції Монтсеррадо,
куди входить столиця Монровія. А через три роки очолив країну. (BBC. – 19.02.2019
(https://www.bbc.com/news/world-africa-47278792))

МАЛЬДІВИ
Суд Мальдів віддав наказ про арешт колишнього президента
Суд наказав арештувати колишнього президента Мальдів Абдуллу Яміна за
звинуваченнями у відмиванні грошей. Як зазначається, арешт відбувся після того, як
суд розпочав попереднє слухання щодо тверджень про те, що Ямін отримав майже 1,5
мільйона доларів незаконних платежів безпосередньо перед тим, як він програв вибори
у вересні 2018 року. „Прокуратура заявила, що Ямін нібито намагався підкупити
свідків”, – сказав представник суду, додавши, що колишнього президента відправлять
до в’язниці на острові Дхунідху. Суд вже заморозив місцеві банківські рахунки експрезидента на суму близько 6,5 млн доларів. Уряд Мальдів вважає, що інші гроші
Яміна можуть бути сховані за кордоном, і заявив, що на даний момент ведуться
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переговори з іноземними підприємствами про репатріацію будь-яких знайдених
грошей екс-президента. (Reuters. – 18.02.2019 (https://www.reuters.com/article/us-maldivescorruption/maldives-court-orders-arrest-of-former-president-over-alleged-corruptionidUSKCN1Q713P))

МЕКСИКА
Колишній президент Пенья Ньєто одружився з актрисою заради піару
Протягом кількох місяців у мексиканській соціальній хроніці обговорюється
можлива криза, яку переживає шлюб актриси Анджеліки Рівера і останнього експрезидента країни Енріке Пенья Ньєто. Незважаючи на те, що такі чутки вже звучали
у соцмережах, на цей раз вони є практично вірними, адже багато джерел стверджували,
що їх розлучення відбулося в грудні минулого року. Хоча офіційного оголошення не
було, але свідчення того, що це сталося продовжують накопичуватися. Екс-президент
публічно виходив без своєї дружини, а у віртуальній сфері припинилися романтичні
послання, якими пара раніше ділилася на різноманітні свята, наприклад дні
народження та день весілля. А останній раз – 11 січня Пенья Нієто сфотографували у
супроводі іншої жінки в Мадриді, що стало ще одним підтвердженням розлучення.
Екс-президента звинувачують у тому, що його шлюб був фіктивним і мав збільшити
електоральні вподобання у ході президентських виборів. Тоді пара президента і першої
леді вважалася ідеальною і викликала захоплення у всієї країни. (El Mundo. – 01.02.2019
(https://www.elmundo.es/loc/celebrities/2019/02/01/5c5463f721efa0af1a8b4604.html))

***
Розлучення екс-президента Мексики Енріке Пенья Ньєто
Прогулянка екс-президента Мексики Енріке Пеньї Ньєто вулицями Мадрида в
компанії молодої мексиканської моделі Танії Руїс спровокувала підтвердження
розлучення, про яке ходили чутки. Таким чином, з’явилися свідчення про те, що його
стосунки з Ріверою були не більш ніж стратегією, за допомогою якої можна було
додати голоси в передвиборній кампанії, яка привела його до президентства. Їх
одруження у 2010 році було каталогізоване як „весілля року”, адже тодішній
губернатор штату Мексики одружився з головною героїнею відомої теленовели.
Менше ніж через рік PRI (Інституційна революційна партія) обрала Пенью Ньєто своїм
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кандидатом на президентських виборах 2012 року, в яких він переміг. Молодята
переїхали до офіційної резиденції Лос-Пінос, і Анджеліка відмовилася від своєї
кар’єри, щоб присвятити себе обов’язкам першої леді. (El Mundo. – 16.02.2019
(https://www.elmundo.es/loc/celebrities/2019/02/16/5c66b7c4fdddff34468b45c9.html))

РОСІЯ
Росіяни стурбовані тим, що їхня країна рухається в неправильному напрямі за
останні 13 років
Кількість росіян, які вважають, що їхня країна рухається в неправильному напрямі, зросла
до її найвищого рівня. 45% росіян вважають, що країна „рухається невірним курсом”,
порівняно з 42%, які схвалюють напрям країни, за даними опитування незалежного
московського центру „Левада”. Ці результати опитування відзначили різку зміну в порівнянні
з минулим роком, коли лише 28% заявили, що країна рухається в неправильному напрямі і
55% схвалювали його. Такі висновки не становлять безпосереднього ризику для президента
Володимира Путіна, який домінує в російській політиці протягом останніх 19 років і чий
загальний рейтинг схвалення залишається понад 60%. Але минулого місяця соціологічні
опитування засвідчили, що довіра громадськості до Володимира Путіна знизилася до
найнижчого рівня за 13 років на тлі збентеження щодо падіння доходів домогосподарств і
непопулярних дій уряду щодо підвищення пенсійного віку та податку на додану вартість.
(Reuters. – 01.02.2019 (https://www.reuters.com/article/us-russia-politics-poll/russians-worriedabout-countrys-direction-hits-highest-in-13-years-idUSKCN1PQ4KV))
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