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Мешканці норвезької столиці, а та-
кож усього світу досі перебувають 
у шоковому стані після подвійного 
теракту в Осло, який забрав життя 
майже 80 людей.

Подвійний теракт у Норвегії 
стався в п’ятницю, 22 липня. Пер-
ший вибух пролунав посеред комп-
лексу урядових будівель у центрі 
Осло, де розташовані канцелярія 
прем’єр-міністра, міністерства енер-
гетики, юстиції та промисловості. В 
результаті цього теракту загинули 
восьмеро людей, 19 дістали пора-
нення.

Через кілька годин перевдягну-
тий у поліцейську форму чоловік 
відкрив стрілянину в молодіжно-
му таборі правлячої Трудової пар-
тії на острові Утейя неподалік від 
норвезької столиці. Там загинули, 
за уточненими даними, 68 людей, в 
основному молодь від 14 до 20 років. 
Десятки постраждали.

Підозрюваний затриманий — це 
32-річний норвежець Андрес Берінг 
Брейвік. За даними поліції, злочи-
нець пов’язаний із ультраправими 
екстремістами. У той же час інші 
газети вважають, що ідеологічним 
мотивом Брейвіка, який влаштував 
криваву розправу, була протидія 
«ісламській колонізації» Європи й 
«мультикультуралізму» європей-
ської влади.

Терорист ратував за «сильний 
антиджихадистський альянс із Росі-
єю, Ізраїлем, Індією й іншими краї-
нами, що мають схожі проблеми», а 
себе називав піонером у цій бороть-
бі. У залишеному Брейвіком мані-
фесті на півтори тисячі сторінок він 
докладно розповідає про ретельну 
підготовку своїх злочинів, виправ-
довуючись прагненням влаштувати 
«хрестовий похід» для боротьби з 

«ісламською колонізацією», пише  Le 
Figaro.

Цитуючи підручник «Аль-
Каїди», Брейвік проводить зовсім 
несподівані порівняння: «Як бійці 
допорати (війни за віру) є плодом 
Умми (ісламське суспільство), так 
ми будемо плодами Європи й Хрис-
тиянства».

З’явилась інформація, що теро-
ристів, які розстріляли молодіжний 
табір на норвезькому острові Утейя, 
було двоє, вони квапилися, але до-
бивали поранених. Про це розпо-
віли в інтерв’ю норвезьким газетам 
очевидці, що вижили, пише «Сегод-
ня».

Маріус Росет, Матс Крістіансен і 
Йостейн Хелсінгенг виявилися серед 
тих, хто вижив під час терористичної 

атаки в таборі на острові Утейя. Рос-
ет забіг у ліс разом із трьома інши-
ми, коли озброєний чоловік відкрив 
стрілянину. Група розділилася, і Рос-
ету вдалося сховатися під скелею.

«Він відразу ж розстріляв пер-
шу дівчинку, яка потрапила йому 
на очі», — розповів він в інтерв’ю 
газеті VG. Незабаром у тому місці, 
де ховався Маріус, виявилися й інші 
хлопці. Через 45 хвилин хтось за-
пропонував рятуватися вплав.

«Але я не міг плисти. Одяг був 
важкий і мокрий. Я повернувся на 
острів і знайшов печеру, де я ховав-
ся разом з іншими... Стрілок стояв 
десь неподалік і кидав у воду камін-
ня, щоб виманити нас із укриття», — 
згадує Росет.

Згодом з’явилися двоє рибалок, 
які кричали підліткам, що вбивцю 
затримали. Багато з очевидців пере-
конані, що стрілок був не один. «Я 
цілком упевнений, що стріляли з 
двох різних місць одночасно», — го-
ворить Росет.

Спільник Андреса Брейвіка, за 
словами свідків, був ростом близько 
180 сантиметрів, у нього густе темне 
волосся, мав вигляд типового нор-
вежця. У правій руці тримав пісто-
лет, а за спиною була ще рушниця.

16-літня дівчина, яка не захотіла 
називати свого імені, розповідала, 
що злочинець щоразу хотів пере-
конатися в тому, що після пострілу 
його жертва таки померла. «Я бачи-
ла, як хлопчик лежав на спині. Він 
стогнав і плакав, поки вони не піді-
йшли до нього й не вистрелили ще 
раз», — розповіла вона.

До Королівського пагорбу в Осло 
несуть квіти та свічки в пам’ять про 
жертв вибуху та кривавої бійні на 
острові Утейя.
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Події

Українці впевнені, 
що Конституцію ігнорує 
і влада, і опозиція
62% українців вважають, що Конституція є якісним 
документом, до якого за необхідності можна вносити 
невеликі поправки. Про це свідчать результати 
дослідження, яке провела компанія «Research & 
Branding Group». На думку жителів України, ігнорують 
Конституцію як представники влади (79%), так і опо-
зиції (71%). При цьому 52% опитаних вважають, що 
пересічні громадяни діють відповідно до Конституції.

В США заморозять рахунки 
«братви» з СНД
Президент США Барак Обама підписав розпоряджен-
ня, яке вводить санкції щодо чотирьох великих світо-
вих злочинних угруповань, у тому числі з країн СНД. 
Це діюча в основному на території колишніх радян-
ських республік «братва», неаполітанська «Каморра», 
японська якудза і мексиканське угруповання «Зетас».
Розпорядження розміщене на сайті Білого дому. 
Активи злочинних угруповань у США будуть заморо-
жені, а їх власниками заборонено здійснювати ділові 
операції.  

2700
стільки гривень зарплати хочуть 
отримувати 54% українців, аби не 
відчувати себе бідними. Про це 
свідчать результати дослідження 
Держкомстату.  Опитування про-
водилося серед домогосподарств 
по всій країні.

ЗМЕНШЕННЯ ШАНСІВ  

США хочуть відмовитися 
від Green Card 

Влада США може відмінити візо-
ву лотерею Green Card. Відпо-

відний закон вніс на розгляд кон-
гресу юридичний комітет США.

Республіканська більшість під-
тримує законопроект, оскільки 
через шахрайство подібні лотереї 
можуть бути використані теро-
ристами і завдадуть шкоди націо-
нальній безпеці.

«Це відкрите запрошення до 
шахрайства і джек-пот для теро-
ристів», — зазначив голова комі-
тету республіканець Лемар Сміт. 
Він додав, що мета Green Card — 
урізноманітнити потік іммігрантів 
— була досягнута за допомогою 
інших програм, завдяки яким візи 
США з 1995 року отримали в ціло-
му 785 тисяч чоловік.

Візова лотерея була вперше 
проведена в 1995 році з метою 
збільшити кількість іммігрантів 
з країн, що розвиваються. У 2010 
році участь у лотереї взяли близь-

ко 15 мільйонів чоловік. Вони пре-
тендували на 55 тисяч віз. 22 тисячі 
переможців лотереї Green Card-
2011 залишилися ні з чим. При-
чина — помилки в комп’ютерній 
програмі, тому результати лотереї 
цього року були скасовані.

ПРЕТЕНЗІЙНО 

Їдеш за кордон — лишай заставу

Посольства деяких країн Євро-
союзу в Україні, видаючи візи, 

просять українців після поїздки 
з’явитися знову і повідомити про 
своє повернення. Також при отри-
мані шенгенської візи все частіше 
вимагають заставу, аби впевнити-
ся, що ці люди повернуться. Якщо 
ж громадянин України проігнорує 
цю процедуру, йому загрожує від-
мова у видачі візи. 

Заставою частіше за все слугує 
внутрішній паспорт громадяни-
на чи документ на нерухомість на 
території України. Повертають ці 
документи після повернення по-
дорожуючого на батьківщину і по-
вторного звернення до посольства 
чи консульства, розповіла керів-
ник громадської ініціативи «Євро-
па без бар’єрів» Ірина Сушко.

За її словами, таку заставу ви-
магали від українців деякі кон-
сульства і раніше. Особливо така 
практика поширена у посольстві 
Італії, Іспанії та Франції. До таких 
процедур віднедавна стали вдава-

тися й інші консульства, наголо-
шує Сушко. За її словами, опиту-
вання заявників на візи, проведене 
у липні в Києві, засвідчило, що те-
пер відмічатися після повернення 
чи залишати заставу вимагають у 
декого ще й у консульствах Нідер-
ландів, Німеччини, Естонії. «По-
силення цієї тенденції, напевне, 
пов’язане з ростом міграційних 
ризиків на південних кордонах 
ЄС», — зауважила Ірина Сушко.

За її словами, заставу вимага-
ють не тільки у тих, хто вперше їде 
за кордон, а й у тих заявників, які 
вже мають досить велику візову 
історію. Причому вимога засвід-
чити своє повернення особисто 
є вибірковою. Здебільшого кон-
сульства просять додатково від-
мічатися чи залишати заставу під-
приємців та тих, хто їде до родичів 
за кордон. 

Українці обурені тим, що кон-
сульства ставлять додаткові ви-
моги і вважають це принижен-
ням. Натомість правозахисники 
зауважують, що права людини у 
цьому випадку не порушуються. 
«Держави на свій розсуд можуть 
регулювати міграційну політику і 
встановлювати правила, які вва-
жають доцільними. І тут права лю-
дини не порушуються», — заявив 
виконавчий директор Української 
Гельсінської спілки з прав людини 
Володимир Яворський. 

Однак, за його словами, така 
процедура подвійного контролю 
позбавлена сенсу, адже всі дані про 
перетин кордону шенгенської зони 
є у спільній базі даних, до якої ма-
ють доступ посольства.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 

Якщо нова хвиля кризи рівня 2008 
року прокотиться по світу, то 

гривня знову рухне, вважає голо-
вний економіст інвестиційної ком-
панії «Dragon Capital» Олена Белан.

«Якщо буде друга хвиля світо-

вої кризи, то кінцево це погано 
відіб’ється і на попиті на сталь, і на 
цінах на сталь. Це призведе до того, 
що знизиться валютна виручка. І, 
звичайно, це може врешті-решт 
створити тиск на гривню у бік де-
вальвації. Питання в тому, скільки 
така ситуація протримається, скіль-
ки Нацбанк зможе підтримувати 
нацвалюту. Якщо це буде корот-
кострокове погіршення впродовж 
одного-двох-чотирьох місяців, то у 
Нацбанку вистачить резервів, щоб 
підтримати гривню. Але масштабна 
світова криза, на зразок тої, що була 
у 2008 році, звичайно, призведе до 
того, що українська економіка може 
дуже постраждати, і це може спро-
вокувати послаблення гривні до до-
лара США», — сказала економіст. За 
її словами, вірогідність погіршення 
ситуації досить велика, але україн-
ська влада до цього готова. 

Як повідомлялось, результати 

чергового опитування керівників 
підприємств, що проводилося Нац-
банком у травні, показали, що серед 
українських бізнесменів зростають 
девальваційні очікування. «Посла-
билися очікування респондентів 
щодо незмінності курсу гривні до 
долара США і євро в наступні 12 
місяців», — йдеться у повідомленні 
регулятора. Так, якщо в першому 
кварталі 2011 року в стабільність 
гривні по відношенню до долара ві-
рили 51,6% опитаних бізнесменів, то 
у другому кварталі «оптимістів» за-
лишилося 46,7%.

У свою чергу прем’єр-міністр 
Микола Азаров запевняє, що Укра-
їні не загрожує обвал курсу гривні. 
«Це похоронні настрої. Я прекрасно 
знаю про фінансову ситуацію в кра-
їні. Ніякого обвалу гривні завтра не 
буде», — запевнив глава уряду, ко-
ментуючи прогнози щодо падіння 
національної валюти.

Друга хвиля кризи може «потопити» гривню

Норвегія не може оговтатися після 
кривавого теракту

СЕРЙОЗНО 

У Латвії вирішили розпустити 
парламент через корупцію

Громадяни Латвії проголосува-
ли за достроковий розпуск пар-

ламенту.
Згідно з попередніми результа-

тами, 94,7% виборців висловилися 
за те, щоб достроково розпустити 
сейм.

Референдум про розпуск сейму 
ініціював чинний на той момент 
президент країни Валдіс Затлерс. 
Причиною конфлікту Затлерса з 
парламентарями стало небажання 
останніх дати хід розслідуванню 
звинувачень у корупції щодо низ-
ки депутатів і бізнесменів.

Через тиждень на виборах пре-
зидента — у Латвії главу держави 
обирає парламент — Затлерс про-
грав впливовому бізнесмену Ан-
дрісу Берзіньшу.

Розпуск сейму означає, що у 
вересні в країні пройдуть достро-
кові парламентські вибори.


