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Německá kancléřka i šéf evropské banky chtějí
zachraňovat komerční banky euorzóny

Německá kancléřka Angela Merkel urguje rychlou
rekapitalizaci komerčních bank, kterým prý
nebezpečně docházejí peníze. Oznámila to po
skončení čtvrteční berlínské tiskové konference
šéfů mezinárodních finančních institucí. Spolu s
Mezinárodním měnovým fondem a Světovou
bankou je Německo přesvědčeno o nutnosti
soustředit se na tento problém. fondu a Světové
banky. Šéf Evropské centrální banky (ECB)
Jean-Claude Trichet také informoval o rozhodnutí
bankovní rady ECB poskytnout peníze evropským
bankám za nezměněnou, základní, úrokovou
sazbu 1,5 % ročně. To by dle slov šéfa ECB mělo
platit až do poloviny roku 2012, přičemž výsledkem
by mělo být zvýšení likvidity a důvěry. V
současnosti totiž bamky již nevěří ani sobě
navzájem.

Rusko vyzývá syrského prezidenta k reformám,
nebo odstoupení
Ruský prezident Dmitrij Medveděv vyzval syrského
prezidenta Bashara al-Assada k provedení
slibovaných reforem. Pokud je prezident Sýrie
nezačne zavádět, měl by podle ruského prezidenta
odstoupit. Rusko ovšem ústy prezidenta
Medveděva zdůraznilo, že rozhodovat o
odstoupení al-Assada by v žádném případě
nemělo NATO ani tlak evropských zemí. Jediným,
kdo může podle Rusů přijmout dané rozhodnutí je
syrský lid a syrská vláda. Syrská vláda uvedla, že
na již zahájila kroky k podniknutí reforem a že
navázala kontakt s opozicí, analytici ale varují, že
ve skutečnosti v Sýrii hrozí krvavý konflikt, neboť
syrská vláda tlačí demonstranty k užívání síly na
svou obranu.

Poslední komunistický vůdce Albánie zemřel
Ve věku 86 let zemřel Ramiz Alia, poslední
komunistický prezident Albánie - v té době
nejizolovanějšího politického systému v Evropě.
Prezident Alia stál za postupným otevřením
Albánie světu, když provedl reformy a po
rozsáhlých demonstracích v roce 1992 odstoupil z
čela země.

Pákistán varuje USA: "urychlujete růst
antiamerikanismu a tlak obyvatel Pákistánu na
vládu"
Předseda Senátu pákistánského Výboru pro
zahraniční věci, Salim Saifullah, upozornil, že
americké obviňování pákistánské vlády nepomáhá
USA, Pákistánu ani Afghánistánu. Pákistán je
považován za rozhodujícího aktéra pro nastolení
míru v sousedním Afghánistánu, ale Spojené státy
nyní přišly spolu s afghánským prezidentem s
podezřením, že pákistánská zpravodajská služba
ISI stála za útoky na americké velvyslanectví v
Kábulu a za atentátem na bývalého afghánského
prezidenta. Podle Salima Saifullaha americký tlak
pouze zvyšuje antipatie pákistánského
obyvatelstva k USA a ke spolupráci pákistánské
vlády s Američany.

 

Šéf mírových sil Africké unie v Somálsku žádá
navýšení počtu mírových sil v Somálsku o
třetinu
Velitel mírových sil Africké unie v Somálsku

(AMISOM) generálmajor Fred Mugisha prohlásil,
že pokud by se počet mužů sil AMISOM  zvýšil o
třetinu, bylo by možné kompletně osvobodit hlavní
město Somálska Mogadišo. V současnosti mají
síly AMISOM 9000 mužů, které byly již v březnu
2011 navýšeny o polovinu Ugandou a Burundi.
Podle šéfa AMISOM by při počtu 12 000 mužů bylo
možné porazit militantní Al Shabaab a poslední
ohniska islamistických milic v Mogadišu do šesti
měsíců.

Americká ekonomika vytvořila jen za září 103
tisíc pracovních míst
Míra nezaměstnanosti v USA se vlivem této
neočekávané skutečnosti zastavila na 9,1%.
Prezident Barack Obama ale i přesto pokračuje v
prosazování návrhu na poskytnutí speciálního
balíčku 450 miliard dolarů, který by měl být určen
speciálně na podporu projektů vytvářející nová
pracovní místa.

Pobřeží slonoviny požaduje po Ghaně vydání
obviněných z válečných zločinů 
Prezident Pobřeží slonoviny Alassane Ouattara
vyzval Ghanu, aby zatkla a předala občany
Pobřeží slonoviny, kteří jsou obvinění z válečných
zločinů, kterých se měli dopustit při bojích po
volbách na v listopadu 2010. Podle vyjádření
prezidenta Pobřeží slonoviny by Ghana měla
podniknout všechny požadované kroky, které
vyplývají i ze závazků v západoafrickém
společenství ECOWAS.

 

Hamid Karzáí: "Musíme zajistit lepší
bezpečnost pro afghánské obyvatele"
Afghánský prezident Karzáí poprvé přiznal, že jeho
vláda společně se silami NATO selhala při
zajišťování míru. Ke svržení vlády Talibanu došlo
před deseti lety, avšak s blížícím se stažením
zahraničních jednotek ze země stoupá i tlak v
podobě stupňujících se útoků ozbrojenců tohoto
hnutí.

Parlamentní shromáždění Rady Evropy se
vyjádřilo k situaci na Balkáně
Parlamentní shromáždění Rady Evropy
(PACE) přijalo usnesení k politické situaci na
Balkáně. PACE vyzvalo země Balkánského
poloostrova, aby usilovaly o usmíření a posílení
dialogu. Podle srbské delegace v PACE, kterou
vede Dragoljub Mićunović, velký počet poslanců
PACE  vyjádřil podporu Srbsku a jeho úsilí v
mírovém řešení otázky Kosova. Také došlo k
vyjádření podpory navrhované mezinárodní
konference o Kosovu, která se bude
konat pod záštitou OSN za účasti EU a která by
měla nabídnout řešení statutu Kosova přijatelná
pro všechny strany, pokud jdeo statusu Kosova a
dalších souvisejících otázek. Usnesení PACE se
ovšem týká i otázek Albánie a Bosny a
Hercegoviny.

Itálii postihlo další snížení ratingu
důvěryhodnosti vlády
Po agentuře Moody´s snížila rating italské vlády i
společnost Fitch, a to o jeden stupeň z AA- na A+.
Agentura Fitch svým hodnocením zároveň rozvířila
pochyby o kondici italského bankovního systému.
Snížení ratingu neuniklo ani Španělsko, které se
propadlo o dva stupně na AA-.

Česká republika bude pokračovat v rozvoji
jaderné energetiky
Premiér Petr Nečas (ODS) se takto vyjádřil na
konferenci v Drážďanech. Zároveň také ujišťoval,

že ČR bude pokračovat ve spolupráci s
Německem v energetické oblasti a to i přes to, že
Německo plánuje odstranit jadernou energii ze
svého energetického mixu.

Český ministr školství Josef Dobeš (VV)
představil reformu vysokých škol 
Tento návrh zahrnuje např. zavedení školného,
zjednodušení slučování škol, složitější podmínky
pro získání titulu profesora, odebírání titulů
podvodníků a vznik Národní akreditační agentury
(agentura bude kontrolovat a hodnotit státní i
soukromé vysoké školy).

Rating důvěryhodnosti britských finančních
společností byl snížen
Agentura Moody´s provedla snížení ratingu
důvěryhodnosti celkem u 12 britských finančních
institucí, mezi nimiž je například i Royal Bank of
Scotland či společnost Santander. Důvodem je prý
nedůvěra ve schopnost britské vlády poskytnout
těmto společnostem efektivní pomoc v případě
krizové situace. Následkem tohoto hodnocení pak
poklesly akcie Royal Bank of Scotland o zhruba
3,5%. Podobný osud potkal i devět portugalských
bankovních institucí, které analytici Moody´s
označily za "slabé".

Samsung Electronics předpovídá větší zisky
než se očekávalo
Vedení jihokorejské společnosti Samsung tvrdí, že
nárůst prodejů jejích mobilních technologií by měl
pokrýt slábnoucí poptávku po televizorech a
počítačových komponentech, což by mělo mít za
následek zisk ve třetím čtvrtletí okolo 3,5 miliardy
dolarů, což je sice méně než v porovnání s
minulým rokem o takřka 14%, ale ve srovnání s
letošními prodeji se jedná o dobrou zprávu. V
současnosti je tato zpráva důležitá především pro
vývoj ceny akcií společnosti.

Senát USA odložil hlasování o zákoně na
obranu proti zemím uměle devalvujícím měnu
Důvodem je prý rozpor mezi názory Republikánů a
Demokratů, který je třeba vyřešit. Hlasování proto
bylo odloženo na příští týden. Prezident Spojených
států Barack Obama zároveň řekl, že jakákoliv
akce ze strany USA musí být provedena v souladu
s mezinárodními úmluvami. Proti tomuto zákonu se
otře staví především Čína.

Válka v Afghánistánu je nejdelším vojenským
střetem v americké historii- trvá již 10 let
Podle bývalého velitele spojeneckých vojsk v
Afghánistánu generála  Stanleyho McChrystala šlo
USA do tohoto konfliktu s děsivě zjednodušeným
pohledem na věc. Ani po deseti letech jeho trvání
prý nemá velení jednotek USA a NATO dostatečné
znalosti potřebné k dosažení úspěšného konce. Za
posledních 5 let konfliktu zahynulo již 10 tisíc
civilistů.

Muammar Kaddafi vyzval Libyjce, aby povstali
proti prozatímní vládě
Svržený libyjský vůdce Muammara Kaddafi vyzval
skrze syrskou státní televizi k milionovým
pochodům a protestům proti povstalecké
prozatímnní vládě (NTC). Ve své zvukové
nahrávce Kaddafi vyzývá k odporu a nevzdávání
se. Lidé by dle jeho slov měli vyjít do ulic. Síly NTC
zatím oznámili, že dnes po modlitbách zahájí
rozsáhlý útok na město Sirta, které stále odolává a
je tak poslední velkou baštou stoupenců
Muammara Kaddafiho.
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Novým českým ministrem zemědělství se stal
Petr Bendl (ODS)
Tato skutečnost vede k tomu, že ve středočeské
ODS se prohlubují rozepře. Na jedné straně
barikády stojí skupina vedená Petrem Tluchořem,
do které patřil odvolaný bývalý ministr Ivan Fuksa,
a na straně druhé skupina kolem nového ministra.
P. Tluchoř je také možným kandidátem na
předsedu středočeské ODS. O této možnosti se
rozhodne na regionálním volebním směnu dne
15.10.

Sarah Palin prý nebude kandidovat na post
prezidentky v roce 2012
Bývalá guvernérka státu Aljaška se podle svých
slov chce věnovat svojí rodině. Republikánskou
kandidátku tak povede bývalý guvernér státu
Massachusetts Mitt Romney a texaský guvernér
Rick Perry, kteří vyzvou v příštím roce na souboj o
prezidentské křeslo současného prezidenta a
zástupce demokratů Baracka Obamu.

Doktoři bez hranic opouštějí Thajsko
Důvodem je podle mluvčího organizace fakt, že se
ani po měsících jednání nepodařilo dohodnout s
tamní vládou na poskytování lékařské péče
uprchlíkům především z Myanmaru, kteří jsou v
zemi bez potřebných dokladů. Vedení Doktorů bez
hranic prý takovýto závěr jednání očekávalo,
nicméně tvrdí, že pro daný cíl udělalo maximum.

V Sierra Leone došlo k prvnímu předvolebnímu
násilí
Střety mezi politickými stranami, které vedly k
několika zraněným, zvyšují napětí před
prezidentskými volbami, které mají proběhnout
příští rok. Vláda Sierry Leone již dříve vyhlásila
nulovou toleranci k vyzývání k násilí a požádalo o
případnou budoucí pomoc Mezinárodní trestní
tribunál. Prezidentský kandidát, bývalého vůdce
vojenské junty, Maada Bio byl zraněn kamenem na
hlavě a policie zadržela 40 lidí, kteří budou vedeni
k odpovědnosti za násilí v druhém největším městě
země Bo, kde bylo zapáleno i několik vládních
budov. Násilí v západoafrické zemi zvýšil napětí
před prezidentskými volbami bude konat příští rok.
Nadcházející volby v této západoafrické zemi jsou
chápány jako možné úplné zotavení se z
občanských válek a násilí, které skončilo teprve
dohodou z Abuji v roce 2001. Ministr
informací Alhaji Ibrahim Ben Kargbo již ve státním
rádiu deklaroval vůli vlády k udržení míru za
každou cenu.

BBC plánuje zrušit 2000 pracovních míst v
průběhu příštích 5 let

Britská veřejnoprávní televize BBC oznámila plány

na zrušení 2000 pracovních míst do roku 2017,
přičemž hodlá radikálně změnit své programování.
Cílem má být snížení zátěže rozpočtu televize o 20
%, přičemž by neměl být zrušen žádný kanál. Nově
získané finance pak budou použity na investice do
nových programů. Odborová Unie techniků
(BECTU) již obvinila generálního ředitele BBC
Marka Thomsona z "ničení pracovních míst a celé
BBC". Plán zřejmě souvisí i se škrty, které
provedla v březnu britská vláda, když snížila
rozpočet BBC o 16 %.

Řecko vyzývá Turecko, aby nemilitarizovalo
problematiku východního středomoří
Řecké ministerstvo zahraničí vyzývá Turecko, aby
se vyvarovalo porušování mezinárodního práva a
aby dalo přednost cestě vzájemného porozumění
před "militarizací" diskuse. Dále mluvčí řeckého
ministerstva Gregory Delavekouras informoval o
řeckém plánu na vytvoření řecko-turecké Rady pro
spolupráci.

 

Francie: "Srbsko se nesmí stát členem EU,
pokud se nesmíří se svými sousedy"
Francouzský ministr pro evropské záležitosti
Jean Leonetti při své návštěvě Srbska a
Chorvatska řekl, že Srbsko má své místo v Evropě,
ale pouze pokud dovede své zahraniční vztahy ke
smíření se sousedními státy, pokud ne, Franice
nikdy nebude podporovat jeho vstup do EU. Dále
francouzský ministr Leonetti prohlásil, že
Chorvatsko má evropskou perspektivu, neboť se
mu podařilo dosáhnout značného pokroku.

Makedonie se obává o bezpečnost regionu
kvůli Kosovu, nabízí pomocnou ruku
Makedonský prezident Djordje Ivanov prohlásil, že
dialog mezi Srbskem a Kosovem musí nutně
pokračovat, přičemž jeho země je prý připravena
podat pomocnou ruku při hledání řešení.
Makedonský prezident si dle svých slov
uvědomuje, že současný vývoj v Kosovu je další
překážkou, ovšem zdůraznil, že jeho země doufá v
maximální respektování práv občanů všech
zemích v regionu a stejně tak že podporuje práva
občanů na sebeurčení. Makedonie a Srbsko
nemají žádné spory v otázkách zahraniční politiky
a jediným bodem neshody je otázka Kosova, u
které ale makedonský prezident věří, že nenaruší
společnou cestu obou zemí k úspěšné evropské
integraci.

UNESCO doporučuje přijetí Palestiny do OSN,
USA se ohradily a hrozí snížením příspěvků
Americká ministryně zahraničí Hillary Clinton
označila rozhodnutí organizace UNESCO o

schválení doporučení, aby Palestina vstoupila do
OSN za "nevysvětlitelné". Americká ministryně v
Dominikánské republice opět naléhala, aby se
Palestinci vrátili ke jednacímu stolu, a také
oznámila, že nemůže vyloučit možnost snížení
amerických příspěvků na fungování organizace
UNESCO. Stejně tak ministryně zahraničí USA
prohlásila, že by OSN mělo skutečně řádně zvážit
své nadcházející hlasování o přijetí Palestiny, a
upozornila, že hlas UNESCO by neměl brán být v
potaz, neboť se jedná pouze o pomocnou skupinu
Organizace spojených národů. Pro Palestinu je
výsledek hlasování UNESCO prvním velkým
diplomatickým vítězstvím ve svém tažení za
uznání nezávislosti a suverenity.

Libye chce proplatit dluhy za ropu ve výši 6
miliard dolarů
Libyjská národní ropná společnost (NOC) zahájila
vznášení požadavků na jednotlivé zahraniční
ropné korporace, aby zaplatili dlužné částky za
odebranou ropu. Peníze do Libye nedorazily v
důsledku mezinárodních sankcí uvalených OSN.
Podle analytiků bude vymáhání pohledávek ve výši
6 miliard dolarů pro libyjskou prozatímní vládu
(NTC) zátěžovou zkouškou v zahraničních
vztazích. Podle NOC dluží za ropu americké firmy
ConocoPhillips a Exxon Mobil Corp, dále britská
BP, rakouská energetická společnost OMV,
obchodní firma Vitol a italské společnosti Eni a
Saras. Zatím se k seznamu dlužníků vyjádřil pouze
Exxon Mobil Corp, který uvedl, že zaplatí veškeré
své dluhy.

Centrum Al-Ahram: "situace v Egyptě je vážná
a hrozí nová vzpoura"
Centrum Al-Ahram pro politická a strategická
studia v Káhiře se domnívá, že frustrace nižších
vrstev v Egyptě začíná být hrozbou, která může
vyústit v další masové nepokoje. "Po osmi
měsících od svržení prezidenta Mubaraka nevidí
dělníci a jiní žádné zásadní změny a dokonce
vnímají v některých ohledech zhoršení. Neustálé
stávky a protesty, které mají i svůj ekonomický
dopad kvůli přerušování výroby způsobují těžší
životní podmínky pro obyčejné lidi a vojenská
vláda zatím nepodnikla žádnou změnu. Naopak
často velmi restriktivně zasahuje proti vyjadřování
požadavků jednotlivých skupin," říká Nabil Abdel
Fattah, analytik společnosti Al-Ahram. Podle jeho
slov stále více hrozí nový převrat.
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