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Doporučení pro publikaci:
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X
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X
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Další připomínky, slovní komentář (alespoň 900 znaků):
Téma Kurdistánu, respektive Kurdy obývaných území v Sýrii nebo Iráku, která plní
zpravodajské relace už delší dobu, Hospodářská stránka věci není přitom často zmíněna,
a pokud ano, pak se jedná převážně o ropu a ropovody. Ano, tomuto aspektu se nelze
vyhnout, a ani autorka příspěvku se o to ostatně nesnaží, ale populace v řádu milionů osob
není živa pouze z ropného průmyslu. Alespoň indikativně se tedy dozvíme o dalších
odvětvích průmyslu, zemědělství a služeb, stejně jako o vazbách na Českou republiku (včetně
exportu Škodovek, ale i zbraní a střeliva atd.).
Příspěvek hodnotím vysoce pozitivně, jako patrně maximum možného, co je možné na toto
téma soustředit. Přinejmenším v češtině podkladů mnoho neexistuje, jiné jazyky jsou
v tomto ohledu slibnější a různé nadnárodní platformy si se suverenitou Iráku nebo Sýrie
příliš hlavu nelámou (a propagují různé investiční nabídky ve vztahu k těmto územím, kde je
možné očekávat zajímavé výnosy, ale i šokové ztráty).
Dost možná se jedná o předehru oficiálních statistik a přehledů pro případ, že se území
posune směrem ke vzniku samostatného státu (nebo několika útvarů).
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