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V Keni zasedá konference o internetu -  řeší se
státní kontrola a právní normy
V hlavním městě Keni se v rámci  Fóra pro správu
internetu (Internet Governance Forum), které
sdružuje firmy, neziskové skupiny, akademiky,
techniky, zástupce vlád i občany, se řeší otázka
internetu a zásahů států do jeho fungování.
Aktivisté zde obviňují vlády jednotlivých států z
toho, že je stále obtížnější pro uživatele Webu
plnohodnotně ho užívat kvůli státním pokusům
převzít nad webem kontrolu. Joy Liddicoat z
novozélandské Asociace pro progresivní
komunikaci, která se zaměřuje na ochranu lidských
práv na internetu, tvrdí, že po arabském jaru,
únicích diplomatických depeší USA díky Wikileaks
či internetovému pirátství se vlády nadále
neostýchají regulovat dění na internetu i přes
rozpor s lidskými právy. Joy Liddicoat volá jménem
své organizace po transparentnosti konání vlád a
především po vytvoření právního řádu pro World
Wide Web (WWW), tedy internet, který se stává
stále více důležitější hnací silou hospodářského
růstu ve světě. Náměstek generálního tajemníka
Rady Evropy, která sdružuje 47 států a zabývá se
především lidskými právy, Maud de
Boer-Buquicchio, řekl, že s rostoucím významem
Webu jako nástroje komunikace a obchodu  pro
miliony lidí skutečně vzniká potřeba vytvořit
principy a dohody o řízení internetu. Podle studie
společnosti McKinsey tvoří dnes internet 21% růstu
HDP u vyspělých zemí a je skrze něj obchodováno
8 bilionů dolarů každý rok. Například francouzský
prezident Nicolas Sarkozy v rámci jednání G8 a
internetových společností v Paříži tento rok řekl, že
vzniknou vládní nařízení k internetu i přesto, že
podporuje roli internetu v arabském jaru.

Pákistánský Nejvyšší soud byl napaden
hackery
Oficiální internetové stránky nejvyšší soudní
instituce v zemi byly napadeny hackery, kteří na ně
umístili hanlivá a vulgární hesla zaměřená proti
předsedovi Nejvyššího soudu Iftikharu
Muhammadovi Chaudhrymu. Celý incident je nyní
vyšetřován policií, a je také zjišťováno, zdali
nedošlo k úniku některých "citlivých" informací.
Statistiky hovoří o značném nárůstu hackerských
útoků na významné instituce po celém světě.

Indie zavedla limit na počet odeslaných SMS za
den
Podle nového zákona nebude nikdo moci odeslat
denně více než 100 textových zpráv přes jeden
mobilní telefon. Indická vláda si tak slibuje
odlehčení jak pro přetíženou telekomunikační síť,
tak pro běžné uživatele, kteří jsou stále více
zaplavováni nevyžádanými zprávami SMS.

Japonsko zvažuje, že se bude podílet na
záchranném plánu pro Řecko
Japonský ministr financí Jun Azumi zároveň
zdůraznil potřebu rychlého a efektivního jednání
ohledně řeckých problémů. Navíc by podle něho
prohloubení krize v eurozóně výrazně oslabilo růst
celé světové ekonomiky. Problémy ekonomik EU
již způsobily pokles na některých japonských
akciových trzích.

Amnesty International obviňuje povstalce v
Thajsku ze záměrného cílení útoků na civilisty
Amnesty International obviňuje skupinu tzv.
Malajských bojovníků, která je složena především
z muslimů, ze záměrného útočení na civilní
občany. Malajští bojovníci obnovili boje proti
buddhistickému Thajsku v roce 2004 a od té doby
zemřelo již 4 500 obyvatel. Amnesty International
tvrdí, že se ozbrojenci na jihu země schválně

zaměřují na učitele, úředníky a zemědělce. Z
nesprávného postupování při řešení těchto
konfliktů byly obviněny i thajské bezpečnostní
složky.

Austrálie zrušila zákon omezující roli žen v
armádě
Ženy tak budou moci vykonávat veškeré funkce v
armádních jednotkách. Australský ministr
obrany Stephen Smith však tvrdí, že ačkoliv dojde
k odstranění omezujících zákonných nařízení
ihned, následná implementace odlišného přístupu
může zabrat až pět let. Země jako Kanada, Nový
Zéland a Izrael již ženám dovolují zastávat veškeré
role v ozbrojených složkách.

Filipíny zasáhl ničivý tajfun Nesat
Bouře s sebou přinesla rozsáhlé záplavy a četné
výpadky elektrické energie v hlavním městě
Manila, kde musela být z bezpečnostních důvodů
vyklizena státní burza cenných papírů i například
ambasáda USA. Tajfun se prohnal napříč celým
hlavním filipínským ostrovem Luzon.

Egyptský plynovod pro Izrael a Jordánsko byl
opět přerušen
Již pošesté byl přerušen plynovod dodávající
zemní plyn pro Izrael, který z Egypta dováží 40%
své spotřeby, a Jordánsko, jehož spotřeba
egyptského zemního plynu činí dokonce 80%. K
přerušení došlo kvůli útoku, který vyhodil do
povětří část plynovodu. Podle Eretz.cz se tak opět
ukazuje, že Sinaj není zcela pod kontrolou
egyptských úřadů a že nálady muslimských
organizací, které odsuzují dohodu mezi Egyptem a
Izraelem z roku 2008 o dodávkách zemního plynu,
jsou stále více radikálnější. Izrael by ale do tří let
měl být dle svých odhadů soběstačný díky vlastní
těžbě zemního plynu ve svém pobřežním pásmu.

Palestinci se snaží získat podporu v Radě
bezpečnosti OSN, země BRICS je podpoří
Uznání státu Palestina potřebuje v patnáctičlenné
Radě bezpečnosti 9 hlasů a žádné veto, kterým
hrozí USA. Po vyjednávání již svou podporu slíbily
země skupiny BRICS - Čína, Rusko, Brazílie, Indie
a Republika Jižní Afrika. Svou podporu slíbil také
Libanon. Podle analytiků ale země BRICS
nevyužívají své značné politické váhy k tomu, aby
uznání Palestiny silněji podpořily a zachovávají tak
svůj tradiční přístup. Palestinský pozorovatel Riyad
Mansour u Rady bezpečnosti OSN ovšem tvrdí, že
v Radě sedí devět potřebných hlasů těch, kteří již
dříve Palestinu uznali. Pokud by ovšem k
hlasování v Radě bezpečnosti došlo dnes, USA by
ani nemusely své právo veta využít.

Syrská armáda zahájila ofenzivu na opoziční
město
Syrská armáda s podporou tanků a bojových
vrtulníků vstoupila do strategického města Rastan,
které je centrem protestů proti syrské vládě.
Armádě se již podařilo porazit síly přeběhlých
vojáků, kteří se postavili na stranu demonstrantů a
to po dvoudenním obléhání města. Město Rastan
leží na dálnici vedoucí do Turecka nedaleko od
města Homs.

Kmeny Tuaregů bojují proti silám libyjské
prozatímní vlády
Kmeny kočovných Tuaregů vedou ozbrojené
potyčky s rebely. K bojům došlo na jihozápadě
Libye při hranicích s Alžírskem asi 600 km od
hlavního města Tripolis. Tuaregové jsou
podporovateli Muammara Kaddafiho, protože
podporoval jejich povstání v Mali a Nigeru v roce
1970 a poté jim umožnil příchod do Libye. Ke

střetům došlo především v okolí města Ghadames,
které dle povstaleckých úřadů již v předchozích
dnech čelilo útokům sil Muammara Kaddafiho.
Velitel brigády Zintan v Triolisu al-Mukhtar Akhdar
prohlásil, že cílem je Tuaregy z města vytlačit.
Vůdce tuaregských kmenů sídlící v
Alžírsku Ahmed Najem potvrdil telefonicky, že k
bojům došlo, dále se ale odmítl vyjadřovat. Kritické
pohledy na povstalecké vedení zatím poukazují na
neschopnost nové libyjské vlády kontrolovat celé
území, jak předpovídají.

Mezinárodní organizace práce předpovídá
masivní nedostatek pracovních míst
Od roku 2008 čelí státy G20 ztrátou 20 miliónů
pracovních míst. Pokud vlády těchto zemí nezmění
svou politiku hrozí do příštího roku až
zdvojnásobení tohoto čísla. S nejnižším růstem
zaměstnanosti ve skupiny se potýkala nejen JAR,
ale i Španělsko a USA, které v rámci skupiny
dosahují s Velkou Británií i nejvyšší
nezaměstnanost.

Americké ekonomice hrozí deflace
Hodnota zlata spadla v pátek nejvíce za 30 let a
obavy ze snižování poptávky tlačí k zemi i ceny
ostatních komodit. Fed dnes náhle změnil
předpověď hodnoty inflace z 2,3% na pouhé 1% a
podle mnohých ekonomů může zpomalení
ekonomiky snížit poptávku natolik, že dojde k
vyvolání deflační spirály.

Labouristé představili plán na záchranu britské
ekonomiky
Snížení DPH, daňové úlevy pro malé firmy,
zvýhodnění výstavby cenově dostupného bydlení,
podpora dlouhodobých veřejných investic ve
školství a dopravě a vytvoření nových pracovních
míst pro mladé lidi jsou body z programu na
záchranu britské ekonomiky, které byly
představeny na sjezdu v Liverpoolu. Plán, který by
stál 20 miliard liber kritizují nejen vládnoucí
konzervatisté.

Ruský ministr financí Alexej Kudrin po 11
letech rezignoval
Od doby, co je Vladimir Putin v čele Ruské
federace, je i Alexej Kudrin ministrem financí. Kvůli
dlouhodobým neshodám v hospodářské politice
Kudrin nechce být podřízeným pravděpodobného
budoucího premiéra a současného prezidenta
Medveděva, a tak v pondělí rezignoval. Jeho
odchod znejistí zahraniční investory.

Americké špionážní letadlo se zřítilo v
Somálsku
Bezpilotní špionážní letadlo americké armády se
zřitilo v přístavním městě Kismayu, které drží v
rukou somálská povstalecká skupina  al Shabaab.
Americké velvyslanectví v Keni se k incidentu
odmítlo ihned vyjádřit. Spojené státy dlouhodobě
monitorují Somálsko kvůli svému seznamu
hledaných osob, u kterých mají podezření, že by
se zde mohly nacházet. V minulosti také americká
armáda měla povolené tajné operace, v rámci
kterých mimo jiné také jednotka US Special Forces
zabila v září 2009 militantního lokálního vůdce
al-Kaidy  Ali Saleha Nabhana.

Írán chce stát za novou infrastrukturou Súdánu
Íránský prezident Mahmoud Ahmadinejad v rámci
své státní návštěvy v Súdánu prohlásil, že jeho
země chce pomoci s budováním nové
infrastruktury Súdánu. Súdán zatím opět podpořil
jaderný program Íránu a obě země se shodly na
svém strategickém spojenectví při obraně islámské
entity.
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Policie v Angole zablokovala pochod mládeže
na hlavní město
Portugalská státní tisková agentura informovala o
tom, že policie v hlavním městě Luanda
zablokovala pochod mladých s cílem protestů proti
prezidentovi Angoly. Prezident José Eduardo dos
Santos čelí v posledních měsících velkému tlaku a
požaduje se po něm, aby odstoupil. V Angole,
druhém největším producentovi ropy Afriky, je
velmi napjatá politická atmosféra rok před volbami
a především mládežnické organizace inspirované
vývojem v severní Africe organizují demonstrace.

Čína tlačí na KLDR, aby se navrátila k
rozhovorům o jaderném programu
Čínský premiér Wen Jiabao razantně vyzval
Severní Koreu, aby se navrátila k jaderným
rozhovorům. Ve svém projevu uvedl, že Čína si
přeje, aby se KLDR držela šestistranných
rozhovorů o svém jaderném programu. Premiér
Jiabao je přesvědčený o tom, že je to nejlepším
řešením pro bezpečnost v regionu. V Číně se
minulý týden mimo jiné sešli velvyslanci Korejské
republiky a KLDR v rámci uklidňování velmi
napjatých vztahů.

Jemenská opozice slibuje zvýšení tlaku proti
prezidentu Salehovi
Demonstranti hodlají zvýšit svůj tlak na
jemenského prezidenta Ali Abdullah Saleha, který
stále nepřišel s žádným řešením předání moci
navzdory svým slibům. Situace v hlavním městě
Sanaa je stále velmi kritická a dle některých
skeptických komentátorů se v zemi již rodí
občanská válka.

Šéf libyjské prozatímní vlády chce, aby NATO
nadále operovalo v Libyi
Faktický prozatímní libyjský premiér Mahmoud
Jibril v Radě bezpečnosti OSN prohlásil, že
Muammar Kaddafi je stále nebezpečím pro celou
severní Afriku. Mahmoud Jibril tedy prý považuje
za nutné, aby jednotky NATO nadále pokračovaly
ve své kampani s cílem ochraňovat civilisty a
pomoci zajistit pořádek a obnovu země. V Libyi
prozatím rebelové bojují s loajálními silami
Muammara Kaddafiho ve městě Sirta. Povstalecké
síly nasadily i ukořistěné tanky a nad městem jsou
stále letadla NATO, která jsou připravena zahájit
další vlnu bombardování.

Zambie, největší producent ropy Afriky,
přitlačila na čínské investory
Čerstvě zvolený prezident Zambie Michael Sata
věnoval konkrétní řeč Číně, ve které oznámil, že
nemá nic proti čínským investicím, ovšem čínské
společnosti nyní musí respektovat zákony "nové
Zambie". Prezident Sata po Číňanech požaduje
bezpodmínečné dodržování zákonů a

zaměstnávání zambijských dělníků. Při svém
setkání s čínským velvyslancem prezident Sata dle
svých slov chce, aby čínské investice byly
přínosem pro Zambii, ne pro Čínu.

Vítězem tendru na prodej Sazky se stala
společná nabídka PPF a KKCG
Právník insolvenčního správce Josefa Cupky Jan
Hrazdíra dnes informoval o výsledcích výběrového
řízení na prodej Sazky. Vítězem tendru se stala
společná nabídka skupiny PPF a KKCG, která
nabídla nejvyšší částku, a to 3,81 miliardy korun.
Jejich nabídka byla vybrána i přes to, že skupina
Penta mimo tendr nabídla částku o 1,2 miliardy
vyšší.

Boeing dodá svůj první 787 Dreamliner
Letoun bude dodán japonské společnosti  All
Nippon Airways po téměř tři roky trvajících
odkladech výroby. Vedení společnosti tvrdí, že od
roku 2013 bude schopné vyrobit deset těchto
palivově úsporných letadel za měsíc. V
současnosti je firma schopna vyrobit pouze pět
letounů za dva měsíce. Problémy s uvedením
Dreamlineru na trh však značně poškodily pověst
Boeingu.

Ozbrojenci zaútočili na údajné sídlo CIA v
Kábulu
Za pobočku CIA v afghánské metropoli byla
považována budova hotelu Ariana, kde se podle
svědků odehrála přestřelka mezi ostrahou a
ozbrojenými útočníky. Bližší informace však nebyly
uveřejněny. Vedení CIA se k incidentu zatím
nevyjádřilo.

Atény slibují, že se vyhnou platební
neschopnosti
Řecký ministr financí Evangelos Venizelos to slíbil
na nedávném zasedání MMF a Světové banky.
Řecko se podle něho bude snažit bankrotu
vyhnout, jelikož si je vědomé, že by to mělo
ničivýdopad jak na eurozónu, tak na mnoho
dalších zemí. Řecká vláda vyvrací dříve
uveřejněné spekulace, že by jako východisko ze
situace zvolila vyhlášení platební neschopnosti a
potvrzuje, že se drží červencové dohody o druhém
záchranném balíčku s Evropskou unií.

RegioJet- nová konkurence Českých drah
Vstupem RegioJetu na českou scénu železniční
dopravy končí dosavadní monopol ČD v této
oblasti. Společnost vlastněná podnikatelem
Radimem Jančurou ode dneška provozuje denně
tři spoje na trase Praha- Havířov a zpět. Výhledově
by na této trati mělo jezdit šest souprav, které
budou zajišťovat osmnáct spojů každý den. Podle
ohlasů prvních cestujících vítězí RegioJet nad ČD
jak poskytovaným komfortem, tak přepravní cenou.

V prosinci tohoto roku by měly navíc na české
železnice vyrazit vlaky společnosti LeoExpress.

Britský premiér D. Cameron: "Spojené
království nebude měnit svůj postup ke
zvládnutí ekonomické krize"
Premiér Cameron toto uvedl i přesto, že MMF
nedávno razantně snížil odhady na růst britské
ekonomiky. Podle něho se navzdory prohlubující
se finanční krizi v Evropě nenachází Velká Británie
v žádných potížích. Stejného názoru ovšem není
britská opozice, která naopak tvrdí, že je třeba
změnit přístup k současné situaci. Britská inflace v
současnosti činí 4,5%.

Protesty v jihočínském městě Lufeng přiměly
vládu k přezkoumání postupu místní
samosprávy
Obyvatelé tohoto jihočínského města vyvolali
násilné nepokoje poté, co je místní vládní úředníci
před několika dny začali vyvlastňovat z jejich
zemědělské půdy. Tuto činnost nyní začnou
vyšetřovat samotné vládní autority. V Číně se
odehrává každodenně několik podobných protestů,
které vláda potlačí nebo úplně ignoruje. Experti se
však domnívají, že k řešení tohoto problému
pomohla jeho částečná medializace. Situace ve
městě Lufeng je nyní po několika dnech opět
klidnější.

Ženy v Saúdské Arábii dostaly právo se aktivně
i pasivně podílet na volbách
To znamená, že ženy mohou nyní volit, ale také
být zvolené, a to již v následujících komunálních
volbách. Povolení jim k tomu udělil saúdský král
Abdullah ve svém projevu na zahájení dalšího
funkčního období tzv. Poradního shromáždění, do
kterého mohou být ženy od nynějška také
jmenovány. Tento krok byl dlouho vyžadován
organizacemi za práva žen, kterým se ovšem stále
nelíbí omezení, jimž musí ženy v této striktní
islámské společnosti čelit.

Ve francouzském senátu získala po 50 letech
většinu levice 
Dle předběžných výsledků voleb do jedné poloviny
horní komory parlamentu získali socialisté 23
nových mandátů. Pravicové vládě tím bude
znesnadněno prosazování zákonů. Francouzský
senát, který je z většiny volen poslanci místních
zastupitelstev, považuje většina obyvatel za
nadbytečnou instituci, přestože senát ovlivňuje
finální přijetí jednotlivých zákonů a předseda
senátu v případě indispozice prezidenta zaujímá
jeho místo. 
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činí 200,- CZK. PressEXPRESS, vychází denně v České republice, po vytištění i kdekoliv na světě, vydává Blue Projects Agency, s.r.o., Roháčova 188/37, Praha 3, PSČ: 130 00. Číslo periodického tisku přidělené ministerstvem kultury ČR: MK ČR E
19790. Kontakt: e-mail: info@bpagency.cz. Odpovědný šéfredaktor: Marek Görges, jr.
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