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Afghánistán obvinil pákistánskou vládu z
podpory Talibanu
Pákistán byl obviněn ze hraní dvojí hry, při níž se
údajně tváří jako spojenec USA a západních
demokracií, přičemž se prý tajně podílí na
vyzbrojování Talibanu- úhlavního nepřítele
afghánské vlády. Toto tvrzení vyplývá ze záznamů
afghánské zpravodajské služby, která vyslýchala
jednoho z příslušníků hnutí Taliban ve věznici na
okraji Kábulu. Zadržený muž při výslechu údajně
přiznal, že byl najat pákistánskou tajnou službou
ISI, aby pomohl zintenzivnit útoky ozbrojenců proti
koaličním silám na území Afghánistánu.

Nokia zahájila novou strategii v souboji s
Androidem a iPhony
Nové modely společnosti Nokia sází na operační
systém Windows Phone ve snaze vyrovnat se
stále větší dominanci operačních systémů od
Google a Apple. S touto strategií přišel nový ředitel
společnosti Stephen Elop, který má za úkol vrátit
Nokii na špičku trhu s mobilními technologiemi, ze
které jí sesadily výše jmenované americké
společnosti.

Minimální mzda v Číně vzrostla o 21%
Navzdory zpomalení růstu čínské ekonomiky
vzrostla podle čínského ministerstva sociálních
věcí minimální mzda tamních obyvatel o více jak
pětinu na v průměru 200 dolarů za měsíc.

Valné shromáždění OSN již po dvacáté
odsoudilo americké embargo Kuby
Valné shromáždění OSN hromadně odsouhlasilo
odsouzení obchodního embarga, které USA uvalily
na Kubu. Proti odsouzení hlasovaly pouze dva
státy, USA a Izrael, zatímco pouze tři
malé tichomořské národy Palau, Mikronésie
a Marshallovy ostrovy se hlasování zdržely.
Kubánský ministr zahraničí Bruno Rodriguez v
OSN prohlásil, že USA sankcemi Kubě způsobily
přímé ekonomické škody ve výši téměř bilionu
amerických dolarů.

Kazachstán chce do WTO do konce roku 2012 
Kazašská ministryně pro ekonomickou
integraci Zhanar Aitzhanova prohlásila před
kazašským parlamentem, že Kazachstán nehodlá
zůstat pozadu za Ruskem ve vstupu do Světové
obchodní organizace (WTO) - cílem je dokončit
jednání o vstupu do konce roku 2012. U Ruska se
očekává, že jeho členství bude schváleno
Generální radou WTO v prosinci 2011. Kazachstán
se snaží s Ruskem držet krok i z důvodu společné
celní unie Ruska, Kazachstánu a Běloruska,
přičemž tyto země nyní zvažují vytvoření společné
eurasijské ekonomické unie. 

Libyjská prozatímní vláda by ráda viděla NATO
v Libyi i nadále
Vedoucí představitel libyjské prozatímní vlády
(NTC) Mustafa Abdul Jalil prohlásil, že by NATO
mělo prodloužit svou činnost v Libyi alespoň do
konce roku 2011. Šéf NTC to oznámil na fóru zemí
podporujících libyjské povstání v Kataru - NATO by
se dle přání NTC mělo angažovat při řešení
přebytku zbraní v Libyi a pomoci při vypořádávání
se s loajalisty Muammara Kaddafiho. NATO zatím
zaujímá spíše zdráhavý postoj a upozorňuje na to,
že mandát OSN byl udělen pouze na ochranu
civilního obyvatelstva. Operace NATO v Libyi měla
skončit 31. října, ale nyní NATO odkládá jakékoliv
rozhodnutí v této věci až na pátek.

USA ruší dovozní cla pro Pobřeží slonoviny,
Niger a Guineu
Americký prezident Barack Obama oznámil, že
Spojené státy se vzdají dovozních cel na zboží
vyrobené v západoafrických státech Nigeru,
Pobřeží slonoviny a Guinee, neboť všechny tyto
země mají za sebou svobodné a demokratické
volby. Prezident Obama vydal rozhodnutí v rámci
amerického zákona African Growth and
Opportunity Act (AGOA), který vstoupil v platnost v
roce 2000 a má vést k rozšíření amerického
obchodu a investic v subsaharské Africe a
stimulaci hospodářského růstu regionu.

V tuniských volbách zvítězili umírnění islamisté
Ačkoliv ještě probíhá sčítání hlasů,
strana Ennahda již oznámila své volební vítězství
založené na vlastních kontrolách hlasů a několik
největších politických rivalů již uznalo svou
porážku. Ennahda hodlá vést budoucí vládní
koalici a nyní se snaží uklidnit tuniské sekularisty,
kteří se hrozí vlády ovlivněné islámem. V zemi
došlo pouze k jedné menší demonstraci asi 500
lidí, kteří protestovali proti padělání hlasů pro
stranu Ennahda a obvinili jejího šéfa Mohameda
Ghannouchi. Západní pozorovatelé ale shledávají
volby za zcela bezproblémové.

OSN opět vyzývá libyjskou vládu, aby zabránila
pomstám a násilí
Organizace Spojených národů pro lidská práva
vyzývá prozatímní vládu Libye (NTC) a její síly,
aby se vyvarovaly pomsty a zabíjení bojovníků
Muammara Kaddafiho. Philippe Kirsch, šéf komise
OSN, která má vyšetřit zabití Kaddafiho, pak
oznámil, že hodlá prošetřit i zacházení s vězni a
lidmi spojenými s minulou libyjskou
vládou. Mezinárodní výbor Červeného kříže již
navštívil centra s více než 7000 vězni a vyzval k
přístupu ke všem osobám zatčeným při pádu
města Sirta.

V Jemenu bylo podepsáno nové příměří
Nové příměří bylo podepsáno mezi politickou
opozicí, "odpadlými" vojenskými jednotkami a
jemenskou vládou v čele s prezidentem Salehem.
Přesto jsou v hlavním městě Sanaa hlášeny
sporadické střety. Mluvčí amerického ministerstva
zahraničí, Victoria Nuland, již oznámila, že pro
USA se jedná o pozitivní signál, že prezident Saleh
hodlá držet slovo.

V Somálsku se zvedá odpor proti prezidentovi
kvůli keňské ofenzivě
Před 10 dny zahájila Keňa ofenzivu přes hranice
do Somálska s nasazením několika tisíc mužů,
ovšem somálský prezident následně zpochybnil
podporu somálské vlády této operaci, která podle
slov somálského prezidenta překročila meze
dohody o logistické podpoře somálské armády.
Keňská armáda se na somálském území spojila se
spřátelenými milicemi a hodlá postupovat do nitra
země s cílem porazit rebely ze skupiny al Shabaab
- důvodem je několik únosů na území Keni.
Obyvatelé jižního Somálska ovšem vyšli do ulic a
vyjadřují podporu Keni, přičemž zpochybňují slova
svého prezidenta, považují totiž keňské angažmá
za přínosné.

Plynárenská společnost EMG požaduje po
Egyptu 8 miliard dolarů za přerušené dodávky
plynu
Společnost East Mediterranean Gas Company
(EMG) oznámila, že akcionáři společnosti již v
červenci zahájili právní kroky proti Egyptu, aby
získali škodu způsobenou  výpadkem dodávek,
které EMG zprostředkovává. Škodu přitom EMG

odhaduje na 8 miliard dolarů. Egypt ovšem podle
šéfa egyptské státní společnosti  Egas, Hassana
al-Mahdy, doposud neobdržel žádné výzvy k
mezinárodní arbitráži, o kterou se EMG dle svých
slov pokouší.

Egypt obnovil dodávky zemního plynu do
Izraele a Jordánska
Předseda představenstva egyptské státní
společnosti Egas, Hassan al-Mahdy, oznámil
obnovení stálých dodávek zemního plynu do
Izraele i Jordánska, které byly přerušeny kvůli
útokům na plynovody na poloostrově Sinaj. Egas
také oznámil dohodnutí vyšších cen za plyn a
větších dodávek pro Jordánsko.

Fidel Castro se tvrdě vyjádřil k situaci v Libyi
Bývalý kubánský vůdce Fidel Castro odsoudil
NATO za jeho roli ve svržení libyjský vůdce
Muammara Kaddafiho. Podle slov Castra se
Severoatlantická aliance (NATO) stala
nejzrádnějším represivním nástrojem v historii
lidstva a je jen ideologickým nástrojem USA v
jejich expanzivním tažení. Stejně tak Fidel Castro
odsoudil jednání libyjských povstalců, kteří vystavili
tělo Muammara Kaddafiho jako "válečnou trofej" a
porušili tím elementární principy islámu,
humánnosti a víry obecně. Kubánská vláda zatím
již minulý měsíc stáhla své diplomaty z Libye a
oznámila, že nebude uznávat žádné rozhodnutí
libyjské revoluční vlády NTC a ani její legitimitu.

V Maroku vypukly další tisícové protesty
Ve městech po celém Maroku (jako Fess, Rabat,
Tanger, Cassablanca) vyšly do ulic tisíce lidí a
vyzývají k bojkotu předčasných parlamentních
voleb, které jsou klíčové pro budoucnost
plánovaných reforem, jež zatím stále zůstávají jen
na papíře v královském paláci.  Volby by se měly
konat 25. listopadu, ovšem demonstranti jsou
přesvědčení, že opět vynesou do čela země stejné
lidi, kteří již nyní dle jejich názorů drancují
bohatství Maroka. Stejně tak žádají oddělení moci
od ekonomiky. Do čela protestů se opět postavilo
opoziční hnutí February 20 Movement (Hnutí 20.
února). Hlavní opoziční politická Strana
spravedlnosti a rozvoje (PJD) ostře kritizuje
zákony, které nedávno prošly v anketách, neboť
prý nezabraňují kupování hlasů voličů. 

Velvyslanec USA v Sýrii opustil zemi
Velvyslanec USA Robert Ford odletěl ze Sýrie kvůli
obavám o svoji osobní bezpečnost. Podle
mluvčího americké ambasády v Damašku si
velvyslanec kvůli svému častému kontaktu s lidmi
protestujícími proti vládě syrského
prezidenta Bashara al-Assada znepřátelil tamní
autority. Na jeho adresu pak bylo odesláno několik
výhrůžek, které se prokazatelně týkaly ohrožení
života velvyslance. Od doby vypuknutí protestů v
Sýrii bylo zaznamenáno již několik "útoků" na členy
delegace USA. Velvyslanec Robert Ford však
nebyl podle amerického ministerstva zahraničí
formálně stažen.

Evropská unie bude tento rok investovat do
Kosova 70 miliard eur
Investice by se měly týkat především projektů
budování komunálních struktur, podpory
nevládních organizací a rozvoje civilní společnosti
v zemi. Podobná suma bude podle zástupců EU
do Kosova investována každý rok i navzdory
ekonomické krizi.

V Tunisku proběhly první svobodné volby po
tzv. arabském jaru
Tamní obyvatelé volily 217 členné shromáždění,
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které později jmenuje prozatímní vládu. Voleb se
zúčastnilo přes 90% registrovaných voličů. Bývalý
tuniský prezident Zine al-Abidine Ben Ali, který v
zemi vládl 23 let, byl svržen před devíti měsíci při
celostátních protestech. Navržení nové vlády by
mělo podle očekávání proběhnout v horizontu
jednoho roku.

OSN: "Do konce tohoto století se světová
populace více než zdvojnásobí"
Podle oficiální zprávy OSN, kterou
zpracoval Roger Martin, by ke konci tohoto století
měla světová populace dosáhnout hranice 15
miliard obyvatel. To ovšem představuje značné
nebezpečí pro celou planetu, která je kvůli
globálnímu oteplování a vyčerpávání nerostných
zdrojů rostoucí populací ohrožena. Zpráva dále
uvádí, že by ke 31. říjnu měl počet obyvatel na
Zemi přesáhnout 7 miliard, což samo o sobě
překračuje limity planety. Od roku 1960 do dneška
se světová populace vlivem přirozeného přírůstku
především v Africe, Asii a Jižní Americe
zdvojnásobila. Další odhady hovoří o překročení
hranice 9 miliard lidí v časovém horizontu 40 let.

Východ Turecka zasáhlo silné zemětřesení
Zemětřesení o síle 7,2 stupně na východě
Turecka, které nejvíce zasáhlo město Ercis v
provincii Van, si již vyžádalo 85 životů a více než
1000 zraněných. Podle vyjádření místních úřadů
ale počet obětí pravděpodobně bude ještě stoupat
- seismologická observatoř Kandilli očekává až
1000 mrtvých. Bylo poškozeno nebo pobořeno
velké množství budov.

Demonstrace vzešlé z "Occupy Wall Street"
pokračují, policie zatýká
Demonstrace proti sociální nerovnosti a velkým
nadnárodním korporacím, které se z New Yorku
šíří po celých USA a i po světě pokračují. Policie
tentokrát zakročila proti demonstrantům v Chicagu
a Cincinnati, kde se zatýkalo. Naopak v
australském Sydney dnes policie rozehnala
protesty "Occupy Sydney", které se již týden
konaly v obchodní čtvrti Sydney, Martin Place.
Nadále protesty pokračují např. v Německu, kde
dochází k tisícovým průvodům v Berlíně, nebo se
demonstruje v rámci protestů "Occupy Frankfurt".

Argentinský prezident byl opět zvolen pro další
volební období
Středo-levá prezidentka Argentiny, Cristina
Fernández, která je známá pro svou intervenční
hospodářskou politiku a bojovný styl, získala v
prezidentských volbách 55% hlasů a drtivě porazila
svého největšího rivala guvernéra Hermese
Binnera, který získal 14%.

Podle průzkumů vede v boji o křeslo
francouzského prezidenta socialista Francois
Hollande
Kandidát Socialistické strany Francois Hollande by
podle průzkumů jednoznačně porazil současného
prezidenta Nicholase Sarkozy. Stejně tak je ve
Francii stále více patrné, že levice se
pravděpodobně i v příštích parlamentních volbách
dostane k moci. Ačkoliv francouzský prezident
Nicholas Sarkozy by podle průzkumu pro Yahoo
získal 24% hlasů, zatímco jeho soupeř 39%,
 zaznamenal v posledních třech týdnech nárůst
popularity, který souvisí s úspěšnou iniciativou
Francie v Libyi.

Libyjská prozatímní vláda oficiálně vyhlásila
"osvobození Libye"
Za účasti desítek tisíc Libyjců místopředseda
Libyjské národní rady (NTC), Abdul Hafiz Ghoga, v
Benghazi vyhlásil osvobození Libye od tyranie.

Volby v Libyi by měly proběhnout do osmi
měsíců
Obyvatelé Libye by měli podle
premiéra Mahmouda Jibrila do osmi měsíců zvolit
představitele tzv. Národního kongresu, který by
měl navrhnout budoucí členy prozatímní vlády. Ta
by pak měla fungovat do následujících
prezidentských voleb. Premiér Jibril zároveň řekl,
že nyní má nejvyšší prioritu odstranění zbraní z
ulic a nastolení stability a pořádku v celé Libyi.

Řecko dostane v pořadí již šestou půjčku
Finanční injekce v hodnotě 8 miliard eur bude
Řecku vyplacena 8. listopadu, kdy se očekává její
schválení Mezinárodním měnovým fondem. Na
summitu EU o tom rozhodli ministři financí
eurozóny.

Pákistán a Indie se staly členy Rady
bezpečnosti OSN
Obě země se staly spolu s Guatemalou, Marokem
a Togem na dva roky členy Rady bezpečnosti
Organizaci spojených národů. Každý rok se
vymění pět z deseti dočasně zvolených členských
států.

OSN vyzvalo prezidenta Jemenu k rezignaci
Jmenský prezident Ali Abdullah Saleh má podle
představitelů OSN okamžitě odstoupit kvůli
dlouhotrvajícím protivládním protestům, které
vypukly v již lednu tohoto roku. Podle návrhu Rady
pro spolupráci arabských států v Zálivu by měl
prezident Saleh předat funkci do rukou svého
nástupce, aby tak uklidnil politické napětí v zemi.

Barack Obama: "Všechny americké jednotky
opustí Irák do konce roku 2011"
V současné době je v Iráku přítomných 39 tisíc

amerických vojáků. Na vrcholu ofenzívy, kterou v
začal předchůdce současného prezidenta
USA George W. Bush, bylo v zemi až 165 tisíc
vojáků Spojených států amerických. Prezident
Obama prohlásil o konci iráckého tažení, že USA
odchází ze země se vztyčenou hlavou. Od roku
2003 eviduje armáda USA v Iráku 4 408 padlých
vojáků.

Dnes zemřel dědic saúdskoarabského trůnu
Korunní princ Saúdské Arábie Sultan bin Abdulaziz
al Saud dnes podle tamních médií skonal po
dlouho trvajících zdravotních potížích. Sultan bin
Abdulaziz al Saud byl nevlastním bratrem
současného saúdského krále Abdullaha a zároveň
ministrem obrany a letectví Saúdské Arábie. První
následovník saúdského trůnu podlehl rakovině
tlustého střeva v jedné z newyorských nemocnic.

Turecká ofenzíva na irácké hranici pokračuje
Podle velení tureckých jednotek se vojákům
podařilo zneškodnit nejméně 49 kurdských
ozbrojenců při posledním dva dny trvajícím střetu v
hraničním pásmu. Turecká vláda se rozhodla pro
razantní akci proti kurdským rebelům po nedávném
útoku, při kterém zahynulo 24 tamních vojáků, a
který byl nejkrvavějším útokem vedeným proti
turecké armádě od roku 1990.

Thajsko stále sužují největší záplavy za
poslední desetiletí- předpovědi ani nadále
nejsou příznivé
Podle meteorologů by měly záplavy probíhat ještě
čtyři až šest týdnů. Nepříznivým počasím je
postižena více než polovina země, přičemž stav
nouze trvá i v hlavním městě Bangkoku.

NATO a EU stojí za akcí jednotek KFOR na
severu Kosova
Představitelé obou organizací vyjádřili souhlas s
postupem mírových jednotek KFOR při
odstraňování barikád na hraničních přechodech
mezi Srbskem a Kosovem. Podle jejich slov byla
celá akce v souladu s mandátem celé mise a
zajištění svobody a klidu je hlavním úkolem
jednotek KFOR na tomto území.

Ruský prezident podepsal zákon snižující
potřebné procento hlasů pro vstup politických
stran do Dumy
Zákon, který vejde v platnost 1. ledna 2013,
snižuje práh pro vstup stran do ruského
parlamentu z potřebných 7% všech hlasů na 5%.
Novým zákonem budou tak ovlivněny volby do
ruské Dumy v roce 2016. V těch nadcházejících 4.
prosince tohoto roku budou muset strany pro své
zastoupení v parlamentu dosáhnout ještě 7%
hranice.
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