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Vyjednávání před dohodou o mezinárodním
klimatu v Durbanu nevede k žádnému
zásadnímu úspěchu
Podle vyjadnavačů, kteří uzavřeli předkolo jednaní
o nové dohodě týkající  se mezinárodního klimatu,
se shodují, že je jen malá naděje na prodloužení
Kjótského protokolu z roku 1997. Kjótský protokol
měl zastavit klimatické změny, ovšem týká se
pouze rozvojových zemí, které měly povinnost
snižovat emise. Spojené státy ani Čína k dohodě
nikdy nepřistoupily. Některé země, které protokol
podepsaly, včetně Ruska, Kanady a Japonska, ale
již oznámily, že další kontrolní období nepodepíší.
Přesto se ale vyjednavači domnívají, že by mohl
být v Durbanu v JAR příští měsíc položen základ
závazné klimatické dohody, která by mohla
zahrnovat největší světové producenty
skleníkových plynů, Čínu a USA. To řekl Christiana
Figueres, výkonný tajemník Rámcové úmluvy OSN
o změně klimatu (UNFCCC)

V Itálii probíhaly masivní protesty proti
úsporám vlády
V hlavním městě Římě a severoitalské metropoli
Miláně se demonstrovaly desetitisíce lidí proti
vládě premiéra Silvia Berlusconi a jejím úsporným
opatřením. Demonstraci svolala největší odborová
organizace CGIL. Odborové organizace odmítají
úsporný balík, schválený italským parlamentem
minulý měsíc, který počítá s celkovými škrty ve
výši 54 miliard euro, propuštěním ve státní zprávě
a zákazem zaměstnávání důchodců.

 

Venezuelský prezident Hugo Chávez vyzval
menší levicové strany k vytvoření budoucí
vládní koalice
Prezident Chávez nabídl menším levicovým
stranám možnost účasti v říjnových volbách po
boku vládnoucí socialistické strany. Podle jeho
očekávání by mu měla existence širší vládní
koalice zajistit znovuzvolení, a jak Hugo Chávez
uvedl ve svém projevu, jedná se o milník v
průběhu socialistické revoluce. Prezident Chávez
je ve své funkci od roku 1999.

Inflace v Brazílii prudce stoupla
Brazilská centrální banka na konci srpna nečekaně
snížila diskontní sazbu o 0,5%. Většina expertů
považuje toto rozhodnutí za předčasné.
Následkem toho se míra inflace v zemi vyšplhala
až na 7,31%, což je maximum za posledních šest
let. I v Brazílii jsou hlavním motorem zvyšující se
inflace ceny potravin.

Francouzský prezident Sarkozy varoval Rusko
před zastaršováním Gruzie
Prezident Sarkozy tak učinil ve svém projevu v
gruzínském hlavním městě Tbilisi před několika
tisíci posluchači. Francouzský prezident řekl, že by
Rusko mělo dodržovat podmínky stanovené
mírovou dohodou z roku 2008, kterou sám
pomáhal uzavřít. Francie prý chápe Rusko jako
strategického partnera, avšak zastrašování a
pokusy o destabilizaci Gruzie považuje za
nepřípustné.

Japonsko zakázalo starty svým letounům F-15
Důvodem k zakázání vzletů těchto stíhaček je
incident, při kterém během tréninkového letu náhle
odpadla přídavná nádrž z jednoho letounu. Nikdo
nebyl zraněn, avšak jedná se již o druhou vážnou
závadu na tomto typu letadla. V červenci se z
neznámých příčin zřítila jedna stíhačka F-15 do
Jihočínského moře. Povolení ke vzletu dostanou
tyto japonské bojové letouny po kompletní inspekci

jejich technického stavu.

Bulharští Turci vyšlou svého zástupce k
Evropské komisi

Vůdce politického Hnutí za právo a svobodu,
Ahmed Dogan, v rámci své politické kampaně kvůli
obecním volbám v Bulharsku pronesl, že jeho
strana, která má podporu u většiny velkého
tureckého etnika v zemi, bude brzy vládnout
Bulharsku. Stejně tak oznámil, že v nejbližší době
vyšle Hnutí za právo a svobodu svého zástupce do
Evropské komise.

Jemenský prezident Saleh oznámil, že chce
odejít ze své funkce
Jemenský prezident Ali Abdullah Saleh prohlásil,
že v nejbližších dnech rezignuje na svoji funkci.
Doposud prezident Saleh odmítal opustit svůj úřad
ačkoliv to několikrát slíbil, což způsobilo téměř 9
měsíců trvající protesty a střety, které paralyzují
celou zemi.

Nový prezident Zambie odmítl jet na summit do
Malawi 
Nedávno zvolený nový prezident Zambie, Michael
Sata, odmítl dorazit do sousední Zambie, kde se
koná summit regionálního ekonomického bloku
COMESA. Zambijský prezident chce, aby se mu
Malawi omluvilo za urážku z roku 2006, kdy mu
bylo zakázáno vstoupit do země. Tehdejší vůdce
zambijské opozice Sata byl úřady označen za
přistěhovalce a vrácen zpět do Zambie, když se
chtěl sejít se svým protějškem v Malawi. Prezident
Zambie tak požaduje omluvu od Malawi.

 

OSN vyzývá k vyvarování se pomsty na
obyvatelích libyjské Sirty
OSN vyzývá síly prozatímní libyjské vlády NTC,
aby se vyvarovaly odvetných opatření proti
obyvatelům rodiště Muammara Kaddafiho, města
Sirta. Zvláštní vyslanec OSN v Libyi, Ian Martin,
prohlásil, že síly NTC musí dodržet výzvu své
vlády, aby do města pouze přivezly spravedlnost,
nikoliv odplatu. Podle něj ale právě pomsta ze
strany bojovníků NTC velmi pravděpodobná, neboť
je v silách obléhajících Sirtu velké množství
bojovníků z města Misrata, které v minulosti
odolávalo obléhaní a ostřelování silami Muammara
Kaddafiho.

Probíhá zatím největší útok na město Sirta v
Libyi
Síly prozatímní libyjské vlády (NTC) zahájili zatím
největší koordinovaný útok na Sirtu, jak
deklarovaly již v pátek ráno. Rodné město
Muammara Kaddafiho je stále vystaveno rozsáhlé
dělostřelecké přípravě a jednotky NTC pomalu
přecházejí do koordinovaného útoku. Jeden z
velitelů NTC, Mustafa Al-Ameen, ale přiznává, že
se doposud nepodařilo proniknout do města,
především kvůli odstřelovačům.

Afghánistán bude potřebovat finanční pomoc
nejméně do roku 2025
Britský velvyslanec v Kábulu, William Patey, se
domnívá, že Afghánistán bude potřebovat finanční
a vojenskou podporu i po roce 2014, na který je
stanovený odsun posledních zahraničních
jednotek. Stejně tak podle britského velvyslance
země pravděpodobně nebude schopná vyrovnat
svůj rozpočet, a to nejméně do roku 2025. Přesto

je přesvědčen, že dnes je afghánská armáda již
silnější než Taliban, ovšem je potřeba dlouhodobá
pomoc při školení a finanční podpoře. Britové by
tak měli spolu s jinými nadále podporovat
afghánskou vládu, aby opět nedošlo k navrácení
Talibanu k moci. Britské velvyslanectví dále
upozornilo, že se Britové z Afghánistánu nestahují,
pouze se prý bude měnit charakter jejich pomoci.

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
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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.

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.
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