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Autonomní republika

KRYM

Zdroj: http://www.romanhynek.cz/travel/country/img_mapy/EU/krym.jpg

• Součástí Ukrajiny
• Krymský poloostrov v Černém moři
• Autonomní republika od roku 1997,
podřízená ukrajinské ústavě a právu
• cca 2 mil. obyvatel

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Krym

Historické souvislosti
Po Velké říjnové socialistické revoluci (1917) v Rusku vyhlašuje krymská inteligence první demokratický
stát v islámském světě . Krymská lidová republika tak reaguje na bolševické tendence v regionu, ale
krátce po svém vzniku je na ruský nátlak zrušena. Po 2. SV pak někteří krymští Tataři bojují na straně
Hitlera proti útlaku bolševické moci. Na konci války vyhlašuje Stalin krymské Tatary za kolaboranty a
vysídluje je do středoasijských republik. Až na začátku devadesátých let se krymští Tataři začínají vracet
zpět na Krym.

Ukrajina mostem mezi Ruskem a
Západem
Ukrajina leží mezi dvěma významnými geopolitickými hráči.
To jí dává do značné míry strategickou výhodu. V současné
době Ukrajina vede debatu, zda se orientovat na stranu
Evropského orbitu, nebo zda se přiklonit k Rusku. Krym hraje
v této otázce důležitou roli nejen kvůli své dobré geografické
poloze, ale zejména díky přítomnosti rusko–ukrajinské
Černomořské flotily. Rusko zde uplatňuje měkkou politiku
(média, jazyk,..) k udržení proruského Krymu.

zdroj: http://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/evropa/podarilo-se-zastavit-dodavku-ruskych-zbrani-syrii_237931.html#.UqikneKkMgM
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Národnostní problematika
Na Krymském poloostrově tvoří většinu obyvatel Rusové. Ze středoasijských
republik sem přicházejí odsunutí původní obyvatelé a dělají si nárok na
majetek. Tato menšina zde naráží na odpor většinového proruského
obyvatelstva. Tento konflikt umocňuje náboženská heterogenita. Slované jsou
zde převážně ortodoxní křesťané, zatímco tatarská menšina je muslimská.
Zatím zde dochází jen k drobným potyčkám a demonstracím, avšak tento
problém může přerůst v otevřený konflikt.

zdroj: http://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/rusko-a-okoli/obrazem-ruska-flotila-blokuje-turistiku-stezuje-si-sevastopol_225685.html#.Uqik6uKkMgM

Černomořská flotila
Více než 230 let stará Černomořská flotila je umístěna v krymském Sevastopolu na jihozápadě
poloostrova. Po rozpadu Sovětského svazu se Ukrajina musela s flotilou vypořádat. V roce 1993 se
loďstvo dělí rovným dílem mezi Rusko a Ukrajinu a přístav byl Rusku pronajat. Nedávno schvaloval
ukrajinský parlament prodloužení nájemní smlouvy a návrh prošel i přes silný opoziční tlak. Rusko tak
má k dispozici sevastopolský přístav do roku 2042 a může tak kontrolovat vody Černého moře z
ukrajinského území. Kyjev tímto prodává část své suverenity výměnou za lepší ekonomickou situaci.
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